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Gelieve vanaf heden johanvanriet@telenet.be
te gebruiken als mailadres voor de voorzitter KWVBV.

Het VVB secretariaat heeft een nieuw algemeen e-mailadres:

info@volleyvvb.be

Het oude e-mailadres (vvb.secretariaat@skynet.be) zal binnenkort verdwijnen.
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SECRETARIAAT
SOETE ERIC
CAPUCIENENSTRAAT 134
8900 IEPER
0476/42 50 90
eric@kwvbv.be
_____________________________________________________________________________________________

RAAD VAN BESTUUR
27 oktober 2016

1. Aanwezig:

19U30

Au Damier Roeselare

Johan Van Riet - Eric Soete – Johan Callens - Eddy Degrave - Filip Rossel Viv Roelens – Norbert Verlinde – Willy Scherrens

2. Goedkeuren verslagen
a. Raad van bestuur 29/9/2016
i. goedgekeurd
b. PSC van 13/10/2016
i. Goedgekeurd
3. VVB
a. Algemene vergadering VVB 25/11/2016
i. Aanwezig: Frans Beuselinck – Willy Scherrens – Norbert Verlinde
4. Beleidsplan VVB
a. Overlopen en besproken van het goedgekeurd beleidsplan “Sport Vlaanderen”
i. er zal op provinciaal vlak een strategie en plan moeten worden uitgewerkt om,
samen met de andere provincies, de doelstellingen te bereiken.
ii. enkele punten:
a) aantal aangeslotenen doen stijgen
b) kwalificatiegraad van de trainers laten stijgen
c) uniformiseren
d) beach
e) dienstverlening verbeteren
f) zitvolleybal stimuleren
5. Minnelijke schikking
a. Het bondsparket heeft een voorstel tot minnelijke schikking overgemaakt aan het KWVBV
vzw.
i. betreft de match tussen VkT Torhout en Roepovo Poperinge B (1ste Prov. Heren)
a) de raad van bestuur bevestigt de uitspraak
b) secretaris brengt het bondsparket en de betrokkene op de hoogte van de
uitspraak
ii. info beslissing van 16/9 wordt vervangen
iii. vanaf 1 november zal het competitiereglement van toepassing zijn
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6. Deontologische code
a. De leden van de raad van bestuur ondertekenen een deontologische code
7. Overlopen commissieleden
a. Statuten en reglementen
i. Callens Johan
a) verantwoordelijke
ii. Bouton Martin
iii. Bourree Luc
iv. Ruys Georges
v. Huyghebaert Geert
b. Competitie
i. Degrave Eddy
a) competitieleiding
b) recreatieve competitie
ii. Maes José
a) controle uitslagen wedstrijdbladen
iii. Gevaert Frans
a) controle wedstrijdbladen
iv. Cardon Johan
a) wedstrijdwijzigingen
v. Debaere Peter
a) plusstatuut en samengestelde ploegen)
vi. De Pauw Hans
a) verslaggever
b) bekerverantwoordelijke
c. Scheidsrechters
i. Scherrens Willy
a) verantwoordelijke en coördinator
b) medewerker aanduidingen
ii. Vangheluwe Philippe
a) communicatie met scheidsrechters
b) verdeling en opvolging waarnemingen
iii. Beuselinck Frans
a) afzeggingen en wijzigingen
b) opstellen boetelijst
c) aanduidingen voor tornooien
iv. Luca Georges en Delvael Didier
a) opleiding nieuwe scheidsrechters
b) permanente voorlichting
c) organisatie en bijscholingen
d) videobegeleidingen
e) communicatie waarnemingen (Luca)
f) aanduidingen VVB-arbitrage (Delvael)
v. Maertens Linde
a) aanspreekpunt vrouwelijke scheidsrechters
b) meegroeien in de opleidingscel
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d. Promotie & media
i. Rossel Filip
a) verantwoordelijke
b) DAS beurs
c) vriendjes dag
d) bijhouden kalender
e) verdelen mailing
f) onderhoud met de diverse media
g) ploeg in de kijker
h) ploeg van het jaar
i) KWVBV organisaties
ii. Bekaert Rik
a) pers
b) DAS beurs
c) ploeg in de kijker
d) ploeg van het jaar
e) verslagen jeugdbekerfinales
iii. Dedeyne Erik
a) DAS beurs
b) Ploeg van het jaar
iv. Dedeyne Hugo
a) secretaris
b) DAS beurs
v. Engels Johny
a) DAS beurs
b) Vriendjes dag
c) KWVBV organisaties : medewerking
d) Ploeg van het jaar
vi. Vanclooster Marina
a) DAS beurs
b) Ploeg in de kijker
c) Ploeg van het jaar
e. Jeugd
i. Roelens Viviane
a) verantwoordelijke en coördinator
b) inrichten stages
c) selectietrainingen
d) steunpunttrainingen
e) verantwoordelijke sportieve denkcel jeugd
f) verantwoordelijke IPJOT
ii. Joosten Patricia
a) secretaris
b) communicatie met de selectiemedewerkers
c) hulp bij trainingen
d) assistentie bij VIS en Voltis
e) verantwoordelijke VJCL tornooien
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iii. Marichal Pascale
a) verantwoordelijke Volley Toer
b) verantwoordelijke beloningssysteem
c) verantwoordelijke VJCL tornooien
d) sportieve denkcel
iv. Verkest Hans
a) verantwoordelijke VIS clinics
b) verantwoordelijke apotheose
c) sportieve denkcel
d) verantwoordelijke VJCL tornooien
e) verantwoordelijke IPJOT
v. Vande Vyvere Els
a) verantwoordelijke VIS tornooien
b) sportieve denkcel
vi. Lagae Henk en Devos Koen
a) sportieve denkcel jeugd
8. Compensatiekas
a. Vanoverberghe Dirk zal deze taak verder zetten onder de leiding van de voorzitter en raad
van bestuur
9. Kandidaten West-Vlaamse sportprijzen
a. Raad van bestuur kijkt of er kandidaten kunnen worden geselecteerd
i. sportman, sportvrouw en beloftevolle jongere
10. Ploeg van de week
a. Het referendum zet elke week een ploeg in de kijker.
b. Per reeks kan elke ploeg in aanmerking komen
c. Wekelijks is er per reeks één genomineerde die één punt krijgt
d. Eén van deze ploegen wordt dan de ploeg van week en krijgt 2 punten
e. Op regelmatige tijdstippen wordt de rangschikking op de website geplaatst
f. Op het einde van het seizoen wordt in elke reeks de ploeg met de meeste punten
uitgeroepen als “ploeg van het jaar” in die reeks
g. 1 superploeg komt in aanmerking voor de eindprijs (10 wedstrijdballen)
11. Markeerderscursus
a. Voorbereiding is bezig
12. Schrijven Tielt
a. Verplaatsen van wedstrijden in eigen zaal
i. probleem zal worden aangekaart in het LOC
b. E-mail besproken
i. zal worden opgevolgd
13. Poperinge
a. Niet kunnen afsluiten van de kleerkamers
i. de scheidsrechters worden op de hoogte gebracht
ii. er wordt voorlopig geen boetes toegepast
14. Beach
a. Er zal worden uitgekeken om medewerkers warm te maken om de ploeg te vervoegen
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15. Basisprincipes voor toekomstige reglementering aan te leveren scheidsrechters
a. wordt verder aan gewerkt
16. Briefwisseling
a. Sportline volley toer
i. geen +1 statuut aangevraagd
ii. club dient zich in orde te stellen
iii. Viviane Roelens neemt contact op met bewuste club
b. Koksijde U13
i. speelt met jongens en meisjes
ii. betrokken ploegen uit de reeks worden op de hoogte gebracht van de situatie
c. 40-jaar Davo Wevelgem
i. Scherrens Willy zal aanwezig zijn
17. Allerlei
a. COMPETITIE
a) aanbesteding jeugd VVB ontvangen en op de website geplaatst
b) bekertrekking op 28 oktober in Zedelgem
c) homologatieverantwoordelijkheid wordt overgenomen door Soete Eric
a. zal contact opnemen met Maes José voor de overdracht
b. FINANCIEEL BESTUURDER
a) recreaclubs hebben hun factuur betaald
b) VVB ledenbijdragen ontvangen
c) facturen voor sponsors zijn opgemaakt
18. Volgende vergadering
a. Donderdag 24 november 2016
TO DO:
A.
B.
C.
D.

commissies maken deontologische code op voor hun commissieleden
opmaken lijst en verantwoordelijkheden commissieleden
contact opnemen met zaal voor bekertrekking (Johan Van Riet)
opmaken facturen voor sponsors

A.
B.
C.
D.

invullen formulieren Sport Vlaanderen tegen 15/12
aanvullen en verbeteren huishoudelijk reglement
voorstellen maken naar volgend seizoen voor referendum of …..
voorstellen kandidaten West-Vlaamse sportprijzen

Eric Soete
Verslag

OK
OK
OK
OK

Johan Van Riet
Voorzitter KWVBV
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SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE
SCHERRENS WILLY
NIEUWSTRAAT 3
8340 MOERKERKE
050/50 08 24
willy.scherrens@skynet.be
_____________________________________________________________________________________________

VERSLAG BIJEENKOMST
13 OKTOBER 2016 OM 19.30 UUR
Aanwezig : Willy Scherrens – Linde Maertens – Georges Luca – Didier Delvael – Philippe Vangheluwe –
Frans Beuselinck
De voorzitter verwelkomt Linde Maertens als nieuw lid van de commissie en wenst haar een bijzonder
vruchtbare loopbaan in deze functie toe.
1. Wat ligt achter ons ?






Opleidingscursus Moorsele : uiteindelijk resultaat 10 nieuwe scheidsrechters – Bespreking
van de huidige formule die geen volledige voldoening geeft omwille van het praktisch luik
van de opleiding dat niet wedstrijdgetrouw is. De commissie onderzoekt welke
alternatieven er hier geboden kunnen worden. Punt wordt hernomen op de volgende
vergadering.
Algemene Vergadering Zedelgem : positief verlopen ondanks de klassiek afwezigen en
verontschuldigingen. In de toekomst wordt gezocht naar een formule waar iedereen kan
deelnemen. Eveneens te hernemen op de volgende vergadering.
Toepassing boetes AV : overlopen van de afwezigen en de “gemotiveerde” afwezigen. Niet
alle excuses worden weerhouden !

2. De start van de competitie





Werking met nieuw aanduidingsprogramma
de commissie : verloopt naar wens met kleine bijsturingen
de scheidsrechters : verloopt beter dan verwacht
Werken met de gewijzigde spelregels(13-14 spelers) : loopt vlot
Afzeggingen : vastleggen boetes en bespreking
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3. Vorming – opleiding – opvolging




Blok vorming & opleiding :
- Hoe structureren wij de integratie bij de seniors : anderhalf uur theorie op 04.02.2017 in
Torhout gevolgd door 2 begeleidingen met waarnemer. Alternatief : direct meesturen
met ervaren collega in 1° Provinciale Dames.
- Hoe structureren wij de opleiding tweede srs : eigen opleiding in Torhout op 04.02.2017
gevolgd door 2 begeleidingen met zeer ervaren collega.
- Visie op specifieke opleidingssessies in de loop van het seizoen : zoals vorig jaar wordt
een open-boek-test georganiseerd voor iedereen. Verplichte respons en minimale
opgelegde norm. De cel “Opleiding en Vorming” zorgt voor het vragenpakket.
- Hoe verhogen wij de technische bagage en aanpak bij de beloftevolle refs : er wordt
gewerkt aan dit universeel probleem om geleidelijk aan een bepaald niveau te bereiken.
- Kennis van het wedstrijdblad. Cursus PCL-POC op komst
- Vastleggen potentiële doorgroeiers naar Divisie-niveau
- Hoe doorgroeien aanmoedigen ? Er is een grote nood op Landelijk vlak aan
scheidsrechters met ambitie. Een aantal suggesties om voorlopig tot meer werkbare
oplossingen te komen.
Blok opvolging :
- Ons waarnemersbestand : voldoende mankracht? Geen probleem maar wel met het
wedstrijdaanbod op wekelijkse basis
- Verloop van de aanduidingen en uitvoeren taken : vrij behoorlijk
- Afspraken voor rapportering en doorsturen naar srs : verslagen worden gecentraliseerd,
gestandardiseerd en verstuurd naar andere waarnemers en de betrokken
scheidsrechters.
- Evaluatie kwaliteit & timing eerste weekends : zie verslagen
- Huidige ranking en eventuele bijsturingen

4. Diverse onderwerpen






Allerhande correspondentie :
- Sr P. Huwel : besproken
- Sr L. Six : langdurige inactiviteit wegens medische ingreep – spoedig herstel toegewenst
- Sr M. Develtere : vraag werd persoonlijk beantwoord
Tijdelijke versterking door Sr Kurt MAES (Vlaams-Brabant)
Sleutelprobleem sporthal Poperinge : besproken
Nieuws van de Landelijke Arbitrage : problematiek schaarste – wordt volgende vergadering
hernomen
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5. Rondvraag en variapunten
 Er wordt nagegaan of het samenrijden van 2 scheidsrechters op een georganiseerde wijze
kan geregeld worden.
6. Vastleggen vergadermomenten
 Volgende bijeenkomst : 01-12-2016 in Torhout
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