Westvolley: tijdschrift van KWVBV vzw.
Koninklijk West-Vlaams Volleybalverbond
Hoofd- en eindredactie / lay-out:
Soete Eric
Capucienenstraat 134
8900 Ieper
GSM:0476/42 50 90
e-mail: eric@kwvbv
URL KWVBV http://www.kwvbv.be
Wijzigingen : via secretariaat
overname teksten: enkel na toestemming redactie
V.U. Eric Soete, Capucienenstraat 134, 8900 Ieper
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Aanpassingen kalenderboekje
W 1530 Davo Wevelgem
1. Steven Decanniere, Pater Damiaanstraat 16, 8560 Wevelgem
Privé: 056/32 34 68
GSM: 0477/48 60 68
voorzitter@volleywevelgem.be
2. Filip Flament, Roeselarestraat 131, 8560 Wevelgem
GSM: 0474/22 11 61
secretaris@volleywevelgem.be
3. Bruno Stragier, Roeselarestraat 120, 8560 Wevelgem
GSM: 0471/65 08 54
jeugd@volleywevelgem.be

Openstaande functies
De Raad van Bestuur is op zoek naar:
-

Een persoon voor de functie van Ondervoorzitter

-

Een persoon voor de functie van Voorzitter Beachcommissie

-

Diverse medewerkers voor het helpen bij beachevenement

Nieuwe forfaitaire vrijwilligersvergoedingen 2017
Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe forfaitaire dag- en jaarplafonds voor de onkostenvergoedingen voor
vrijwilligers. Het geïndexeerde dagplafond wordt 33,36 euro. Het geïndexeerde jaarplafond wordt 1.334,55
euro. Dit is een lichte stijging in vergelijking met dit jaar.
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SECRETARIAAT
SOETE ERIC
CAPUCIENENSTRAAT 134
8900 IEPER
0476/42 50 90
eric@kwvbv.be
_____________________________________________________________________________________________

RAAD VAN BESTUUR
24 november 2016

19U30

Au Damier Roeselare

1. Aanwezig:

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

2. Openen aanbestedingen
a. U19 eindronden VVB op 13 en 14/5/2017
a) KNACK ROESELARE
b. Nationale jeugdkampioenschappen op 20 en 21 mei 2017
a) KNACK ROESELARE
c. ½ finales beker heren op 4/3/2017
a) REMBERT TORHOUT
1105 €
b) Packo Zedelgem
1001.50 €
c) Knack Roeselare
915 €
d) VKt Torhout
755 €
d. ½ finales beker dames op 5/3/2017
a) V.T. KORTRIJK
1198 €
b) VKt Torhout
755 €
e. Bekerfinales jeugd op 15/4/2017
a) KNACK ROESELARE
3010 €
b) VKt Torhout
2400 €
c) Packo Zedelgem
2369.69 €
f. Bekerfinales senioren op 17/4/2017
a) TORHOUT REMBERT
8011 €
b) Knack Roeselare
7012 €
g. Jeugdeindronden op 29/4/2017
a) KATJES IEPER
970 €
b) Tievolley Tielt
949 €
3. Goedkeuren verslagen
a. Raad van bestuur 27/10/2016
i. goedgekeurd
4. VVB
a. LOC

i. enkele wijzigingen in samenstelling besproken
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ii. voorstellen tot hervorming van de competitie zal worden besproken op de volgende
vergadering VVB
b. Beach
i. er komt geen beach zaal wegens financieel niet haalbaar
c. Vergaderingen
i. Op 13 december bijeenkomst homologatiecommissie
a) Eric Soete zal aanwezig zijn
ii. Op 14 december bijeenkomst competitie en arbitrage
a) Eddy Degrave en Philippe Vangheluwe
d. Naamwijziging
i. VVB wordt in de toekomst “Volley Vlaanderen”
5. Kandidaten West-Vlaamse sportprijzen
a. Geen kandidaten
6. Schrijven Kerdavo Avelgem
a. Vooraleer nieuwe spelers inschrijven bij een club bestaat de mogelijkheid om deze kinderen
1 maand gratis te laten verzekeren.
i. aanvraag dient online te gebeuren via de secretaris
7. Schrijven bondsparket
a. De definitieve toepassing van de uitspraak dient door het bondsparket eerst te worden
bevestigd.
8. Rapportering 2016
a. Dient tegen begin januari te worden ingediend
9. Algemene vergadering KWVBV
a. Vragen aan Guy Juwet en Geert Dedobbelaere om uitleg te komen geven over het
beleidsplan van Sport Vlaanderen
b. Goedkeuren van de aanpassingen in de statuten
c. Wijzigingen huishoudelijk reglement voorstellen
10. Briefwisseling
a. Nihil
11. Allerlei
a. VOORZITTER
a) aanpassing huishoudelijk reglement
a. de aanpassingen worden voorgelegd aan de raad van bestuur
b) de heer Rony Raes neemt ontslag als voorzitter Beach commissie
a. er zullen kandidaten worden opgevraagd voor de functie
c) op de vergadering van de raad van bestuur zal er via de laptop de opvolging
gebeuren en zal de papieren versie niet meer worden gebruikt.
b. SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE
a) nog geen datum voor de markeerderscursus
b) scheidsrechter Marcel Van Cauter stopt om gezondheidsreden
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c. JEUGDCOMMISSIE
a) Kluisbos blijft nog 5 jaar ter beschikking
d. COMPETIE

a) voorbereiding voor inschrijving volley tour deel 2

e. PROMOTIE & MEDIA
a) aanpassen website
f.

FINANCIEEL BESTUURDER
a) nog 2 clubs hebben hun factuur niet betaald
b) dossiers opgemaakt voor subsidies VVB

12. Volgende vergadering
a. Donderdag 22 december 2016

TO DO:
A. invullen formulieren Sport Vlaanderen tegen 15/12
B. Aanvullen en verbeteren huishoudelijk reglement
C. Voorstellen kandidaten West-Vlaamse sportprijzen

OK
OK
OK

A. Voorstellen maken naar volgend seizoen voor referendum of …..

Eric Soete
Verslag

Johan Van Riet
Voorzitter KWVBV
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22 december 2016

19U30

1.Aanwezig:
Verontschuldigd:

Au Damier Roeselare

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

2.Ondervoorzitter
a.
De heer Johan Callens legt zijn mandaat neer vanaf 22 december en geeft hierbij uitleg
aan de Raad van Bestuur. Johan Van Riet bedankt hem voor de vele jaren van inzet ten
dienste van het volleybal. Hij wenst Johan in zijn verdere doelstelling voor het volleybal
veel succes toe.
b.
Conform het huishoudelijk reglement KWVBV worden de taken van de ondervoorzitter
toegewezen aan Willy Scherrens en dit tot de Algemene Vergadering
3.VVB

a.
b.
c.
d.

De heren Juwet en De Dobbeleer geven uitleg over het ingediend beleidsplan aan Sport
Vlaanderen
Algemene vergadering VVB
a) begroting goedgekeurd
Ontmoeting
a) voor de A.V. K.W.V.BV. zal een vragenlijst worden voorgelegd aan de leden in
verband met de competitie in de toekomst
Homologatie
a) West-Vlaanderen is de enige provincie die geen conforme werking heeft
tegenover de andere
b) de provincie zal een inspanning doen om de homologatie aan te passen
c) Eric Soete zal daarvoor het nodige doen en zal de clubs hieromtrent
contacteren
d) aanpassing klassementen plus 1-statuur op de website.

4.Goedkeuren verslagen
a.
Raad van Bestuur 24/11/2016
a) goedgekeurd
b.
Promotie & media
b) goedgekeurd
c.
PSC
a) goedgekeurd
d.
Competitieleiding
a) voorstel om tegenadres op de omslag te plaatsen
b) goedgekeurd
5.Beach

a.
b.
c.
d.

Uitkijken wie verantwoordelijkheid zal dragen tijdens de zomer
De website zal geïntegreerd worden in de website K.W.V.B.V.
De laatste verslagen van de bijeenkomsten nog niet ontvangen
Reeds volgende datums om aan te stippen
24 en 25 juni
Beveren-Leie
1 en 2 juli
Oostende
9 juli
Koksijde
16 juli
Blankenberge
23 juli
?
7

30 juli
?
5 of 6 augustus VVB
e. De inschrijvingen voor komend seizoen gebeuren via de website van de V.V.B.
a) inschrijvingen kunnen enkele als men is aangesloten
b) betalingen dienen onmiddellijk te gebeuren alvorens kan worden
deelgenomen
c) niet aangesloten beachers kunnen een licentie als beachspeler aanvragen.
5.Algemene vergadering
a.
Gaat door op 9 maart 2017
6.Aanpassing Huishoudelijk Reglement
a.
Tegen volgende Raad van Bestuur zal verder gewerkt worden aan de definitie tekst
7.Briefwisseling
a.
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie ontvangen van Packo Zedelgem
8.Allerlei
a.

VOORZITTER
a) uitnodiging voor de bekerfinales VVB
b) vergaderingen provinciale tuchtraad gaan door in het Sportcentrum van
Torhout.

b.

COMPETITIE
d) bezoek aan de clubs die een organisatie doen

c.

PROMOTIE & MEDIA
a) vriendjes dag was een succes
b) ingeschreven voor 25ste en laatste DAS-beurs

d.

JEUGD & SELECTIE
c) voorbereiding voor inschrijving volley tour deel

e.

FINANCIEEL BESTUURDER
a) aanmaken facturen
b) bestelling plaatsen aan VVB
c) alle clubs zijn in orde met hun betalingen van de rectificatiefacturen

9.Volgende vergadering
a.
Dinsdag 17 januari om 19 uur.
TO DO:
B. Voorstellen maken naar volgend seizoen voor referendum of …..
C. Afwerken Huishoudelijk Reglement

Eric Soete
Verslag

Johan Van Riet
Voorzitter KWVBV
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COMPETIELEIDING
EDDY DEGRAVE
ESENWEG 39
8600 DIKSMUIDE
051/50 44 66
eddy.degrave@telenet.be
_____________________________________________________________________________________________

VERSLAG BIJEENKOMST
1,Datum : woensdag 07 12 2016 om 20h
2, Plaats: The Roots, Breidelstraat 15A 8820 Torhout
3,Aanwezig: Eddy Degrave, Johan Cardon, José Maes, Peter Debaere, Hans De Pauw( vanaf 21h08) en Frans
Gevaert(verslaggever)
4,Agenda
4,1Goedkeuring vorig verslag(donderdag 15 09 2016)
-Dirk Vanoverberghe neemt de compensatiekas ter harte en ressorteert onder de RvB.
-De bekertrekking is op 28 10 2016 in Zedelgem doorgegaan.
-Het verslag wordt goedgekeurd.
4,2 Toegekende organisaties
4,2,1Halve finale jongens en heren Beker van West-Vlaanderen: Rembert Torhout Heren(H.T02) op zaterdag 04
03 2017
4,2,2Halve finale meisjes en dames Beker van West-Vlaanderen: VT Kortrijk De lange Munte (H.K09) op zondag
05 03 2017
4,2,3 Jeugdbekerfinales Knack Roeselare Schiervelde op Paaszaterdag 15 04 2017
4,2,4 Bekerfinales senioren en trofee Nationale Divisie Rembert Torhout Heren(H.T02) op Paasmaandag 17 04
2017
4,2,5 Kampioenenviering , Supercup en eindronden voor de jeugd: VBC Katjes Ieper(H.I01) op zaterdag 29 04
2017. Eddy vraagt “volk” van de kommissie om te helpen op deze activiteit.
4,2,6 Tornooi 4PD( bijkomende stijgers en dalers) op zondag 30 04 2017 in Zwevezele of Diksmuide. Eddy zoekt
het uit.
4,2,7 VVB-eindronden U19 Knack Roeselare Schiervelde op zaterdag 13 en zondag 14 05 2017
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4,2,8 Nationale Jeugdkampioenschappen Knack Roeselare op zaterdag 20 en zondag 21 05 2017
5,Bekerkompetitie
-reeds een honderdtal wijzigingen
-reeds 7 forfaits
-Beker nationaal: geen problemen van enig belang
-aandachtspunt: vroeger werd de winnaar van een wedstrijd automatisch ingevuld naar de volgende
wedstrijd. Nu moet Eddy dat handmatig doen. Dit kan aangekaart worden op de VVB-vergadering door Eddy
6, Homologatie
-Eric Soete neemt José Maes zijn taken ivm homologatie volledig over. Eric ressorteert onder het
provinciaal secretariaat. José heeft reeds toelichting gegeven aan Eric. Eddy bedankt José voor de jarenlange
belangloze inzet ivm de homologatie van sportzalen.
7. Controle wedstrijdbladen
-controle op het nummer van het wedstrijdblad gebeurt door José;
-Controle op de spelerslijsten gebeurt door José;
-Controle op 11+2 en 12+2 gebeurt voor 2016 door José, vanaf de wedstrijden in 2017 door Frans
-De forfaits gebeuren door José, die ze doormeldt aan Eddy
-de wedstrijdbladen van volleytour worden alleen gecontroleerd op het invullen van de uitslag door José
Frans doet de overige controles:
-jeugdwedstrijdbladen:-code invullen deelnemerslijsten;
-plus 1 statuut;
-handtekeningen;
-totaaltabel
-beloftenbladen: controle uitslagen
-seniorenwedstrijdbladen:-code deelnemerslijsten;
-11+2 en 12+2 vanaf 01 01 2017 door Frans
-sanctietabel;
-resultaattabel
-handtekeningen
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Daarnaast kunnen nog gerichte controles, al naargelang de noodwendigheden uitgevoerd worden op specifieke
aspecten.
8, Recreatie
-Er zijn 22 ploegen over 2 reeksen. De voorronde is reeds gespeeld. De nakompetitie wordt in 3 reeksen
ingedeeld. De kalender is klaar. De eerste wedstrijden worden volgend weekend al gespeeld. Eddy vond het een
goede oefening voor zichzelf ivm kalenderopmaak.
9, Wedstrijdwijzigingen
-Vlot verloop. De automatische goedkeuring heeft in het begin wat voeten in de aarde gehad. Op de
vraag hoeveel er al zijn , kan geen antwoord gegeven worden. Volgens Hans staat er ergens een teller op het
system. Johan kijkt na.
10,Plusstatuten
-

Er zijn er reeds 136 toegekend. Peter bezorgt de lijst aan Frans. De noodzaak wordt aangevoeld om
hierover eens grondig van gedachten te wisselen: al te gemakkelijk aangevraagd? Hoe te
controleren enz… Eddy neemt initiatief.

12,Deontologische code
-Eddy stuurt de deontologische code voor de leden van de Provinciale Ontmoetingscommissie digitaal
naar de leden door (nvdr: is inmiddels al gebeurd) De leden brengen hun opmerkingen en suggesties in kleur
aan en sturen hun bevindingen voor 25 12 2016 terug naar Eddy, die coördineert.
13,Varia
13,1het beleidsplan VVB.
-In het beleidsplan VVB staan er een aantal zaken waar West-Vlaanderen niet akkoord mee kan gaan
zoals: afschaffen van de reservewedstrijden, reeksen van 10 (ipv 12) ploegen, enz… Dit wordt op de
eerstvolgende rvb van de vvb besproken.
-Eddy doet nog een mededeling die op dit moment niet vatbaar is voor verspreiding.
-Er wordt een nieuwe beachverantwoordelijke gezocht. Het is de bedoeling dat hij of zij terug
opgenomen wordt in de rvb KWVBV
13,2 Volgende vergadering woensdag 01 02 2017. Plaats en uur later te bepalen. Eddy neemt initiatief.
13,3 José doet de suggestie om op de enveloppe waarin de wedstrijduitslagen naar hem gestuurd worden een
tegenadres te laten vermelden. Bij een volgende herdruk dient er ook naar gestreefd te worden om een
standaard enveloppe te voorzien, zodat de clubs op postzegels kunnen besparen .

De vergadering eindigt om 22h17.
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SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE
SCHERRENS WILLY
NIEUWSTRAAT 3
8340 MOERKERKE
050/50 08 24
willy.scherrens@skynet.be
_____________________________________________________________________________________________

VERSLAG VERGADERING PSC VAN 01-12-2016
1. Aanduidingen, Afzeggingen, Boetes, enz…
1.1.

Aanduidingen
Verloop van de aanduidingen in de "studentenperiode"
Geen al te grote problemen.
Aanduidingen voor 1/2 finales en bekerfinales - seniors
Frans heeft de namen genoteerd.
Willy verwittigt de gelukkigen
Project "samenrijden"
Nadat Philippe en Willy de aanduidingen hebben gedaan zal Linde kijken wie met wie kan rijden
Linde krijgt toegang tot de aanduidingssite
We sturen een aandachtspunt rond met uitleg over het samen rijden

We sturen een mail naar alle srs met een lijst met nuttige gegevens
De 1° sr neemt contact op met zijn collega (via mail of telefoon)
Aandacht voor overdreven verplaatsingskosten
Ook de betalende partij moet in eerste instantie opletten dat alles klopt
1.2.

Doorlopen en aanpassen van de ranking voor tweede helft seizoen

1.3.

Boetes voor afzeggingen en afwezigheden
Ok bevonden - worden op de site gepubliceerd

2. Werving, opleiding, opvolging en doorstroming
2.1.

Huidige leeftijdsstructuur van het korps is ongunstig - toekomstgericht is dit problematisch

2.2.

Aanpak van de werving van nieuwe scheidsrechters
Terug een uitnodigende folder?
We zijn er hier nog niet echt uit en kijken ook wat de VVB in petto heeft.
Structuur van de startopleiding : meerdere fases?
Theorie gespreid over 1 volledige dag zonder praktijkoefening achteraf
Praktijk wordt anders en elders georganiseerd rond de start van het seizoen

2.3.

Informatie en bijsturing van de scheidsrechters
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Zin of onzin van de Algemene Vergadering? Meerdere sessies?
We komen er nog op terug
Overlopen van de vragen voor de open-boektest 2016-2017
Georges giet het in de definitieve vorm en bezorgt het dan aan Philippe die mailt naar de srs
Deelname is verplicht en naargelang de ranking moet een bepaald resultaat gehaald worden.
Praktische schikkingen voor de doelgerichte vorming van 2° sr en debuut seniors
Georges stelt zijn lijst op en verstuurt dan de uitnodigingen
2.4.

Ondersteuning probleem Divisie-arbitrage
Shortlist met kandidaat-federalen - vastleggen specifieke opvolging
Er werden 3 voorstellen doorgespeeld
provincies fluiten alle damesmatchen in hun provincie
enkele ouderen gaan voor een beperkte tijd naar divisie tot jongeren er rijp voor zijn
we proberen enkele srs te motiveren
Er werden ook enkele namen genoemd

2.5.

Verloop van het waarnemings- en begeleidingsseizoen
Planning van een nieuwe bijeenkomst waarnemers op 4/02 in Torhout

3. Diverse
onderwerpen
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

Formaat van de voor te leggen deelnemerslijsten: spelerslijst via smartfoon niet geldig!
Mogelijkheid om tweede assistant-coach in te schrijven op het wedstrijdblad
Specifieke melding over het verloop van de competitie
Ingediende
klacht
van Devos Matthijs
Wijzigingen in de samenstelling van het korps
Overlijden sr Marc DEMARCKE - medeleven met de beproefde familie
Sr Marcel VAN CAUTER moet noodgedwongen afhaken – hartelijk dank voor de ontelbare prestaties
Reïntegratie srs Benny CASTEUR & Patrice CEUNEN
Tijdelijke assistentie sr Kurt MAES (Vlaams-Brabant)
Rondvraag
Srs die systematisch richtlijnen en opmerkingen negeren zullen niet meer aanvaard worden
(vb dikwijls te laat, slordige kledij, negatieve uitlatingen, …)
Dit moet wel nog gecommuniceerd worden aan alle srs

4. Gedachtenwisseling over onze commissie in de nabije toekomst

Willy schetst mogelijke functiewisselingen in de komende maanden - wordt nog verder en in overleg bestudee
5. Datum volgende vergadering
nog te bepalen
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PROMOTIE & MEDIA
FILIP ROSSEL
STENENSTRAAT 39
8400 OOSTENDE
0476/27 54 17
filip.rossel@skynet.be
_____________________________________________________________________________________________

Datum : donderdag 01 december 2016
Uren : 19u30 – 22u
Locatie : Sporthal Zwevezele
Aanwezig :
 Filip Rossel, Voorzitter Commissie Promotie en Media
 Rik Bekaert
 Marina Vanclooster
 Johny Engels
 Hugo Dedeyne, Secretaris
 Eric Dedeyne
1. Goedkeuring verslag vergadering dd 22 september 2016
Het verslag wordt zonder problemen goedgekeurd
2. Vriendjesdag
De laatste cijfers: 27 clubs hebben gereageerd (40 ingeschreven clubs) :
Aantal deelnemende vriendjes : 401
Aantal nieuwe aansluitingen : 133
Ter info : Vorig jaar : 361 deelnemers, 121 nieuwe aansluitingen !
3. Referendum ploeg van de week
Het referendum is ‘lopende’
De medewerkers (puntengevers) raken meer en meer op mekaar afgestemd en
duidelijk op eenzelfde lijn.
Rik dankt iedereen voor de vlotte medewerking.
Er komen positieve reacties van de clubs.

zitten

4. Ploeg in de kijker
December : Mevo Ledegem (Rik)
Januari : Davo Wevelgem (Marina)
Februari : Slovo Brugge (Filip)
Slovo is de 43e ploeg die aan de beurt komt als “Ploeg in de kijker”
5. Activiteitenkalender
Zaterdag 4 maart 2017: Halve finale jongens en heren Beker van West – Vl:
Rembert Torhout Heren
Zondag 5 maart 2017 : Halve finales meisjes en dames Beker van West – Vl:
VT Kortrijk
Paaszaterdag 15 april 2017 : Jeugdbekerfinales : Knack Roeselare
Paasmaandag 17 april 2017 : Bekerfinales Senioren / Trofee Nat.Div. Heren en
14

Trofee Dehaene Dames : Rembert Torhout Heren
Zaterdag 29 april 2017 : Kampioenenviering, Supercup en Eindronden voor de jeugd.
VBC Katjes Ieper
Zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017 : VVB Eindronden U19 :
Knack Roeselare
Zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017 : Nationale jeugdkampioenschappen:
Knack Roeselare
6. Ondertekenen deontologische code
Iedereen tekent !
7. Allerlei en rondvraag
De voorzitter wijst er op dat er gezocht wordt naar een nieuwe beach-voorzitter!
De vergadering neemt akte van deze mededeling maar niemand voelt zich
(voorlopig) geroepen !
Data voor de volgende DAS-beurs: Dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 juni.
Het is de laatste DAS-beurs in zijn huidige vorm in Kortrijk !
8. Datum en locatie volgende vergadering
Volgende vergadering gaat door te Lichtervelde in ’t Gildeken (Statiestraat 9) op vrijdag 20 januari
2017 om 19u.

Filip Rossel
Voorzitter

Hugo Dedeyne
Secretaris
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BEACHCOMMISSIE
Vergadering KWVBV beachvolley van 27 oktober 2016 in Damier Roeselare.
Aanwezig : Rony Raes, Peter Debaere, Norbert Landuyt, Dirk Debaene, Herman De Rycke (verslag), Koen
Surmont, (Johan Van Riet).
Verontschuldigd : Hans Verkest,
_________________________________________________________________________________
1. De kosten van de medewerkers zijn binnengebracht en zijn in de kortste keer door de financieël beheerder
behandeld.
2. Evaluatie beach
A. Locaties :
- Gent : blijft in de toekomst hetzelfde. Wellicht volgend jaar op maandag 1 mei op de Blaarmeersen
- Ieper : we zouden deze locatie graag behouden, maar dat lijkt niet meer het lukken voor het provinciale
circuit.
- Beveren Leie : Tornooi met heel wat plaatselijke interesse. Kiezen zij volgend jaar voor het laatste weekend van
juni of het eerste weekend van juli?
- Oostende : aanrader. De locatie is gemakkelijk bereikbaar voor het laden en lossen van het materiaal, staat
dicht bij de dijk (veel passage) , er was goede medewerking van het stadsbestuur en de plaatselijke surfclub.
- Koksijde : positief, alleen moeten we meer aandacht voorzien voor de stroomvoorziening, die wel eens meer
vergeten wordt door de plaatselijke stadsdienst.
- Blankenberge : We kunnen op de medewerking van iedereen rekenen en krijgen gratis ondersteuning van stad
Blankenberge en het beach house.
- Heist : altijd welkom.. Het enige minpunt waren de te korte palen, maar ondertussen heeft de plaatselijke
sportdienst beloofd dat zij dit euvel zullen bijwerken.
Naar volgend seizoen toe : nog even wachten naar de data van de finale van de Belgische beach en de data van
Beveren-leie dan kunnen de aanvragen opnieuw gebeuren naar de meewerkende steden.
3. Diverse :
- Jeugd : te weinig respons. Alleen beperkt aantal ploegen in Oostende en Blankenberge.
-Affiches : brengen wellicht weinig zoden aan de dijk naar nieuwe inschrijvingen, maar zijn wellicht niet
onbelangrijk voor de sponsors. Rony informeert verder.
- singlets : te kort voor meisjes/dames : M en L- website : waar vinden de het beachgebeuren in West-Vlaanderen terug op de website ?
- scheidsrechters : geen klachten en betaling is vlot gebeurd.
- vraag aan alle gebruikers van de garage om het materiaal overzichtelijk te stapelen.
4. Medewerkers :
Rony geeft aan dat hij stopt als eindverantwoordelijke van de beach kwvbv. Als de opvolger dat wenst
zal hij in de toekomst nog verder meewerken aan de beach.
Niemand van de commissieleden zal aantreden als eindverantwoordelijke van de beach kwvbv. Als de
opvolger dat wenst zullen zij in de toekomst nog verder meewerken aan de beach KWVBV.
Koen geeft aan dat hij stopt als medewerker. Zijn vrouw wil echter nog altijd instaan voor de organisatie
van de website beach kwvbv
De voorzitter wordt geroepen uit de vergadering RVB KWVBV en wordt op de hoogte gebracht van de
beslissingen en de argumenten van deze beslissingen. Hij zal deze verder op de RVB bespreken.
Iedereen zoekt naar een haalbare oplossing en zal dan toch de voorbereiding van het seizoen 2017 dra
opstarten.
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Ploeg in de kijker

W 0246 G&V KUURNE
G&V Kuurne treedt momenteel aan met een damesploeg in 3de provinciale dames A en telt ook nog vier
jeugdploegen in competitie. Goed voor in totaal een tachtigtal volleybalspeelsters. Voorzitter is Dennis
Vankemmel die een grote diversiteit aan taken binnen de club cumuleert.
Kuurne is overigens met als stamnummer W-0246 één van de oudste clubs van de provincie en staat daarin op
de zesde rang. Het vroegere VC Kuurne wordt door iedereen die een beetje thuis is in het West-Vlaamse
volleybal eigenlijk automatisch gelinkt aan de familie Neyrinck of de broers Jacques, Willy en Hubert Neyrinck
die mee de heel rijke geschiedenis van VC Kuurne kleurden.
Kort samengevat werd de club eind de vijftiger jaren gesticht en begon eigenlijk meer als een recreatieve ploeg
waarin heren en dames samen volleybalden. Dat volleybal werd bedreven op de Markt van Kuurne. Later werd
er gespeeld in de ontvangsthal van de Kuurnse hippodroom. Er werd competitief aangetreden met een damesen een herenploeg. En na de paardenkoersen moest de hal van het hippodroomgebouw waar het volleybalveld
uitgetekend werd eerst gekuist worden van alle gokbriefjes die er her en der kwistig rondgestrooid lagen en de
modder vooraleer er aan volleybal kon gedaan worden. De mannenploeg werd één van de toonaangevende
ploegen uit de competitie met de broers Neyrinck. Samen schreven zij een ferme brok volleybalgescheidenis met
VC Kuurne. En later dook de naam Neyrinck via hun kinderen zowel in de mannen- als de vrouwencompetitie bij
heel wat ploegen op. De broers bleven na hun lange spelerscarrière in het West-Vlaamse volleybal betrokken zij
het als trainer-coach, scheidsrechter of zoals Jacques als clubleider. Deze laatste was lange tijd voorzitter van VC
Kuurne. Later werd de mannenafdeling van Kuurne afgesplitst en ging onder de benaming Jong Kuurne door de
West-Vlaamse volleybalwereld. Ondertussen was de club verhuisd naar de nieuw gebouwde sportaccommodatie
Sportpark in Kuurne. Daar ontwikkelen de Kuurnse volleybalclubs hun activiteiten.

FOTO : 4° PROVINCIALE DAMES 2015-2016
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Moeilijke jaren
G&V Kuurne komt momenteel uit met een senioresploeg in 3de provinciale A. De ploeg telt net geen twintig
speelsters en de trainingen worden in duobaan gegeven door Jardo Kubista en Dennis Vankemmel. Speelster
Kerlyne Deneyer is assistent-coach. In de jeugdcompetitie wordt er uitgekomen met een ploeg U15 regionaal,
met twee ploegen in U13 regionaal en er wordt met de jongste speelsters aangetreden in de volleytoer.
“Wij beleven de jongste drie seizoenen moeilijke jaren”, zegt Dennis Van Kemmel. “Het aantal speelsters slankte
af van ruim honderd speelsters naar momenteel in totaal een tachtigtal. Niet dat wij geen goede jeugdwerking
kenden maar door de meest talentvolle speelsters wordt er rapper verhuisd naar een hoger spelende ploeg. En
die hadden wij ook want er trokken speelsters naar de volleybalschool en de betere talenten worden
aangetrokken door de sportief sterkere ploegen. Als je zelf geen ploeg hebt die op een hoger niveau acteert, kan
je die speelsters niet houden. De senioresploeg in derde telt ook enkele speelsters die al een gezin en kinderen
hebben wat het voor hen niet gemakkelijk maakt om dat te combineren met het volleybal. Wij hopen alleen dat
er onder de U15 speelsters binnen enkele jaren kunnen doorstoten naar de seniores en zorgen voor de aflossing
van die speelsters. Wat resultaten betreft moet deze ploeg zich dit seizoen toch in de topvijf kunnen nestelen.

FOTO : U13 MEISJES 2015-2016

Knokken om te overleven
Het huidige G&V Kuurne kan zowat model staan voor de doorsnee volleybalclubs. Huidig voorzitter Dennis Van
Kemmel kwam rond de eeuwwisseling in het bestuur van de club en werd later voorzitter. “Dat was eigenlijk
nooit mijn bedoeling want die ambitie koesterde ik niet. De toenmalige voorzitter was evenwel een vriend van
mij en hij drong aan omdat ik de voorzittershamer zou overnemen. Ik deed het uiteindelijk toch omdat er zich
niemand anders aanmeldde voor dat engagement.”
En Dennis cumuleerde en cumuleert nog altijd een grote variëteit aan verantwoordelijkheden. Hij was vroeger al
begeleider van jeugdploegen, gaf en geeft zelf training aan de U15, was en is scheidsrechter, staat kortom in alles
en nog wat gepassioneerd voorop in de volleybalstrijd. “Het is niet gemakkelijk en het wordt steeds moeilijker
om rechtop te blijven in deze volleybalwereld. Niet alleen voor het aantrekken van jeugdspeelsters of om
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trainers te vinden zowel voor seniores als voor de jeugd maar evenzeer om vrijwilligers te vinden om mee de kar
te trekken en de diverse clubverantwoordelijkheden te delen. Maar ook op financieel vlak wordt het er niet
gemakkelijker op. Het is moeilijker sponsors te vinden, de huur van de sportaccommodatie verhoogde en de
subsidiekraan werd minder hard opengezet. Wij komen alsnog rond dank zij enkele trouwe sponsors, de
lidgelden die de speelsters betalen om hun favoriete sport te beoefenen en een koekjesverkoop. Maar het is
knokken om te overleven. En datzelfde liedje hoor ik bij heel wat clubs van ons niveau.”
Maar zoals zovele van die clubleiders blijft de voorzitter met volle overtuiging en tegen beter weten in voorop
gaan in het volleybal voor zijn club en speelsters.

(Rik Bekaert)

FOTO : U11 MEISJES 2015-2016

FOTO : VOLLEYTOER 2015-2016
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W 2147 IZEGEMS VOLLEY TEAM
Historiek
In maart 1965 kunnen we de eerste sporen van competitievolleybal in Izegem terugvinden. Toen werd als
aanhangsel van de atletiekclub Mandelclub volleyteam opgericht. De thuiswedstrijden werden gespeeld in de
turnzaal van het Izegemse VTI. Na enkele succesvolle jaren trad de club al aan in 1° provinciale.
Wanneer in 1970 het toenmalige Roularia (herenploeg) werd ontbonden, nam de club de spelers en
stamnummer over. Zo konden ze in 3° nationale aantreden. Dit was de geboorte van VK Izegem. Tot 1974
volgden enkele bijzondere jaren van veel ambiance in het zaaltje van het VTI. Vanaf 1974 werd er terug in
provinciale gespeeld, meestal 2° en 3° provinciale met als hoogtepunt de West-Vlaamse bekerfinale in 1993.
In 1975 werd door André Parrein een damesclub opgericht als afdeling van VK Izegem. Er werd enkele jaren
heen en weer gependeld tussen 3° en 2° provinciale. Vanaf 1983 werd er gestart met een jeugdwerking onder
leiding van Viviane Viaene.
In 1987 gingen de dames onder de naam DAVO als autonome club hun eigen weg. De fanionploeg behaalde zes
opeenvolgende top 3 plaatsen in 2° provinciale, uiteindelijk bekroond met promotie naar 1° provinciale. Ook de
jeugdwerking kende een heel grote bloei. Zo bestond de schoolploeg van het Sint-Jozefscollege volledig uit van
de DAVO-jeugd. Deze ploeg werd in 1992 provinciaal, Vlaams en nationaal kampioen in de
interscholencompetitie en mocht zo deelnemen aan een 5-daags internationaal volleytornooi in Hongarije.

In 1994 kon Davo nog eens proeven van 2° divisie. De volgende jaren verliepen wat moeizamer maar de
jeugdwerking, in samenwerking met het herenvolleyteam, bleef verder groeien.
In 2006 besluiten VKI heren en Davo de krachten opnieuw te bundelen. Het nieuwe IVT Izegems volleyteam is
een feit!
Jammer genoeg had de club steeds minder heren en jeugd-jongens wat leidde tot het opdoeken van de
herenploeg in 2011. Ook bij de dames waren er enkele moeilijke jaren maar nu kent de club weer een
heropbloei met een zeer grote aangroei van jonge speelsters. De toekomst lijkt verzekerd.
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Onderstussen is José Bruyneel sinds 2006 voorzitter van IVT met Hans Ampoorter als secretaris.
De club telt momenteel een 100-tal leden.
IVT bestaat uit één damesploeg in 4° provinciale die voor 95% bestaat uit speelsters uit eigen jeugd.

Daarnaast hebben ze ook nog enkele jeugdploegen :
-

De U15 meisjes regionaal C

-

De U13 meisjes regionaal E
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-

De U13 meisjes regionaal H

-

Volleytoer 2B ereklasse reeks 2

-

Volleytoer 2.0 reeks 12
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-

Starters

De jongsten kunnen vanaf hun 7 jaar terecht bij de starters. Vooral via volley@school worden nieuwe
jeugdspeelsters aangetrokken.
Om alles draaiende te kunnen houden organiseert de club verschillende activiteiten waarbij ze meestal kunnen
rekenen op de hulp van een aantal vrijwilligers. Zo richt de club jaarlijks een toernooi in dat doorgaat in Kachtem
op 20 en 21 augustus 2016. Daarnaast organiseren ze ook jaarlijks een praline-actie en een lekkere bbq die dit
jaar doorgaat op 17 april. Er wordt ook een wandeling ingericht, een initiatief dat uitgaat van hun damesploeg.
Gelukkig kan de club ook rekenen op subsidies en mogen ze gratis de zalen gebruiken van de gemeente.
Als ik tijdens de gezellige babbel met de voorzitter en secretaris vraag wat hun droom is, dan hopen ze stilletjes
dat hun damesploeg mag promoveren naar 3° provinciale.
Laten we alvast duimen!
(Marina Vanclooster)
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W 2093

MEVO LEDEGEM

Mevo Ledegem, wat staat voor MEisjesvolleybal LEdegem, speelt dit seizoen in 4de provinciale dames B. Naast
de senioresploeg wordt er dit seizoen met drie jeugdploegen aangetreden. Die jeugdwerking krijgt de volle
aandacht en de jongste jaren niet zonder succes. Het is de ambitie van het bestuur om vooral met eigen
opgeleide speelsters aan te treden. Sportief is de ambitie dit seizoen mee te doen voor promotie naar 3de
provinciale. Al is dat ook geen dwingende noodzaak.

4° PROVINCIALE DAMES 2016-2017
“Mevo Ledegem werd opgestart in 1984” zegt Johny Vandermeersch die zowat tweeëntwintig jaar bestuurslid
was waarvan vijftien jaar secretaris. “Het prille begin van het meisjesvolleybal in Ledegem situeert zich eigenlijk
al in 1979 als binnen de gemeentelijke sportraad Damesvolleybal Ledegem boven de doopvont werd
gehouden. Er werd aangesloten bij de Vlaamse Liga voor mini-, jeugd- en recreatievolleybal. Er werd wekelijks
getraind met een zestiental jeugdspeelsters onder de leiding van turnleraar Roland Allegaert. Die sportbeleving
was enkele keren op sterven na dood. Maar in 1984 en onder impuls van José Vanelslander die ook betrokken
was bij de volleybalclub in Dadizele werd de definitieve aanzet gegeven. Er werd volleybalinitiatie gegeven aan
11-12-jarigen. Dat eerste jaar zonder in competitie te treden. Ook mijn dochter trok naar het volleybal en dat
eerste bestuur werd gevormd door allemaal vaders van speelsters. Rik Vandenbroucke werd de eerste
voorzitter. Er werd in het seizoen 1984-1985 in de West-Vlaamse competitie uitgekomen met een
kadettenploeg, toen nog C-jeugd genoemd. In het seizoen 1986-1987 werd er ook een B-jeugdploeg in
competitie ingeschreven. Na enkele jaren met jeugdploegen in competitie uit te komen werd er doorgegroeid
naar een senioresploeg. Die kwam in het seizoen 1988-1989 een eerste keer uit in competitie. Dat was toen nog
in 3de provinciale en de ploeg was samengesteld uit eigen jeugdspeelsters aangevuld met enkele oudere
speelsters die ook meetrainden. Myriam Casteleyn die een oud-speelster was van Dadizele was er
trainster/coach.”
Op sportief vlak ging het steeds beter in zoverre Mevo in het seizoen 1996-1997 een eerste keer promoveerde.
Niet via een titel maar als bijkomende stijger. Het werd evenwel een retourticket.
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U17 MEISJES PROVINCIAAL 2016-2017
Twee senioresploegen.
Het seizoen 2000-2001 kondigde zich minder goed aan. Het merendeel van de speelsters die meegegroeid was
uit de jeugdploegen haakte af. Huidig secretaris Eddy Callewaert neemt over. 'Hoofdreden? Gezinsuitbreiding
want alle speelsters hoorden zowat in dezelfde leeftijdscategorie thuis. En een directe opvolging uit de
jeugdploegen was er niet. Maar de damesploeg LauweRekkem of Volare slaakte een noodkreet. Er was daar
geen opvolging meer, de jeugdwerking was onbestaande en de ploeg hield op te bestaan. Na lang beraad werd
er beslist om de speelsters van die club over te nemen waardoor er weer in 2de provinciale kon aangetreden
worden want wij namen ook het stamnummer van Lauwe-Rekkem over. Ook al omdat de opvatting heerste dat
onze jongeren wel heel wat konden opsteken van die speelsters. Wij konden ons evenwel niet handhaven in 2de
provinciale. De jeugdwerking boerde wel goed en dat werd geïllustreerd door de titel met de D-jeugd in een
regionale reeks. Dat seizoen werd ook de provinciale eindronde georganiseerd voor de jeugd.”
Het seizoen 2001-2002 leverde een nieuwe promotie op via de eindronde, het werd weer een heen en terug.
Maar het seizoen 2003-2004 werd de titel gespeeld in 3de provinciale. “Wij hadden toen een heel ambitieuze
trainer die absoluut in 2de provinciale wou blijven. Er werd uitgekeken naar versterking van buitenuit en een
vijftal speelsters kwam de ploeg vervoegen. Om ook de eigen jeugdspeelsters speelgelegenheid te geven werd
gestart met een tweede ploeg met eigen speelsters in 3de provinciale, toen nog de laagste reeks. De ploeg kon
zich handhaven in tweede en promoveerde uiteindelijk naar de hoogste provinciale reeks. Een avontuur dat
maar één seizoen duurde. Ondertussen bleven wij altijd voldoende aandacht schenken aan de jeugd.”

U13 MEISJES PROVINCIAAL 2016-2017
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Terug naar af.
Die input van vreemde speelsters bleek op termijn evenwel geen succes en het bestuur opteerde er voor om
zowat vijf jaar geleden te kappen met de senioresploeg. “De jeugdwerking bleef uiteraard wel bestaan en drie
seizoenen geleden werd weer met een senioresploeg bestaande uit eigen opgeleide speelsters in de
seniorescompetitie ingeschreven met Bernard Deconinck als trainer. En dat is eigenlijk ondertussen, ook onze
bestaansreden. Wij haalden telkens de topvijf. Verleden jaar was Yves Van Reckem de trainer, dit jaar is dat
Geert Jonckheere die vroeger al enkele seizoenen trainer was bij ons. En wij zien wel waar wij uitkomen.”

U13 MEISJES REGIONAAL 2016-2017
Jeugdwerking
De jeugdwerking blijft nog altijd dé bestaansreden van de club. Om van daaruit een degelijke senioresploeg
samen te stellen. Dit seizoen komt er één ploeg U17 provinciaal uit in competitie, bij de U13 wordt er
aangetreden met een provinciale ploeg en een regionale ploeg. Mevo Ledegem treedt ook aan in de Volleytoer.

VOLLEYTOER 2016-2017
Financiële acties
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Net zoals de meeste sportploegen kan Mevo Ledegem het seizoen financieel uitzingen dank zij de bijdrage van
de leden zelf via het lidgeld, diverse sponsors zowel grote als kleine mecenassen. Maar ook via acties. Zoals een
pannenkoekenbak of kaarting en een gelegenheidscafé bij Ledegemkermis of de braderie in juni. Het blijft
evenwel de opdracht van het bestuur om ervoor te zorgen dat de financiële eindjes elk jaar weer aan elkaar
kunnen geknoopt worden. Al is dat eigen aan alle sportverenigingen.
Rik Bekaert
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