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Persoonlijke login 

Vanaf nu is het mogelijk voor onze leden om een persoonlijk account aan te maken in onze Club- en 
ledenadministratie VolleyAdmin2.  Met dit account kan het lid zijn/haar persoonlijke gegevens raadplegen 
en hebben ze de mogelijkheid om een aantal van deze gegevens zelf aan te passen in ons ledenbestand: 
adres, telefoonnummer, e-mailadres en foto.  Iedere wijziging wordt dan ook automatisch gemeld aan de 
clubsecretaris en -voorzitter. 

In de toekomst zullen deze persoonlijke accounts worden uitgebreid met nieuwe functionaliteiten.  
Daarom raden wij onze leden aan nu reeds een account aan te maken. 

Personen die reeds een account hebben (voorzitters, secretarissen, financieel beheerders, 
scheidsrechters, competitieverantwoordelijken, clubafgevaardigden, …) moeten geen nieuw account 
aanmaken.  Wanneer zij met hun bestaande login gegevens inloggen, zullen zij wanneer ze ingelogd zijn 
en rechts bovenaan op hun naam klikken een nieuwe functie: LID zien waarmee ze toegang hebben tot 
hun persoonlijke gegevens. 

Mag ik er op aandringen om uw leden hiervan op de hoogte te brengen. 

Bij steekproef kom ik tot de vaststelling dat er weinig spelers op de hoogte zijn. Bij controle van de 
spelerskaart merk ik dat spelers niet eens weten welke foto op de spelerskaat staat ( dit leid soms tot 
komische situaties wanneer ze er mee worden geconfronteerd). 

 

Maand van de sportclub 

Van 1 tot en met 31 mei is het weer Maand van de Sportclub. Een maand waarin heel wat Vlaamse 
sportclubs voor één of meerdere dagen hun deuren openen om het grote publiek kennis te laten maken 
met sport. Wie sport, beleeft immers meer. En dat willen we iedereen laten voelen. 

Doet jouw club ook mee? Registreer dan je initiatief via de website van Sport Vlaanderen. De activiteit 
komt dan rechtstreeks terecht in het overzicht van Uit in Vlaanderen en Sport Vlaanderen. 

Gratis promotiemateriaal (beachflags en spandoeken) kan aangevraagd worden bij de sportdienst of via 
sportersbelevenmeer@sport.vlaanderen. Daarnaast kan je ook opdrukposters, affiches, … downloaden 
op de website. 

Jouw club op tv! Organiseert jouw club in mei een origineel, grappig of leuk initiatief waarmee zowel 
sporters als niet-sporters gemotiveerd worden om te sporten? Stuur het idee dan voor 8 april naar 
sportersbelevenmeer@sport.vlaanderen. Wie weet wordt jouw club wel geselecteerd voor een rol in de 
nationale media-campagne en ontvangt deze bovendien een financiële ondersteuning (tot maximaal € 
1.000). Laat je alvast inspireren door de sportclubs die werden geselecteerd in 2016. 
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Openstaande functies  

De Raad van Bestuur is op zoek naar: 

- Een persoon voor de functie van Ondervoorzitter 

- Een persoon voor de functie van voorzitter Scheidsrechterscommissie 

- Een persoon voor de functie van Voorzitter Beachcommissie 

- Diverse medewerkers voor het helpen bij beachevenementen  

 

Initiatorcursus volleybal in Torhout 

schema  LESPLANNING TORHOUT 2017 

datum lesmoment VAK module wat uren accom docent 
                

vr 28/04/2017 18.30-19.00 inleiding       107 Jan dereeper 

vr 28/04/2017 19.00-22.00 taakomschrijving 2 th 1 107 Jan dereeper 

vr 28/04/2017 20.00-22.00 opleidingsvisie VVB 2 th 2 107  jan dereeper 

za 29/04/2017 09.00-12.00 Algemene Didactiek 1 th 3 107 Jan Dereeper 

za 29/04/2017 13.00-17.00 Algemene Didactiek 1 th 4 107 Jan dereeper 

vr 05/05/2017 19.00-22.00 veilig sporten preventief 1 th 3 107 John Fiers  

za 06/05/2017 09.00-10.00 veilig sporten preventief 1 th 1 107 John Fiers  

za 06/05/2017 10.00-12.00 veilig sporten curratief 1 th 2 107 John Fiers  

za 06/05/2017 13.00-15.00 veilig sporten curratief 1 th 2 107 John Fiers  

vr 12/05/2017 19.00-22.00 Volleybalschool 2 th 3 107 Koen devos  

za 13/05/2017 09.00-12.00 Volleybalschool 2 th 3 SPH koen Devos  

za 13/05/2017 13.00-16.00 bewegingsschool 2 th 3 SPH Jasmine Delaere 

vr 19/05/2017 19.00-22.00 Volleybalschool 2 pr 3 SPH Koen Devos  

za 20/05/2017 09:00-10:00 Volleybalschool 2 pr 1 SPH Koen devos  

za 20/05/2017 10:00-12:00 wedstrijdbegeleiding 3 th 2 107 Koen devos  

za 20/05/2017 13.00-16.00 Beachvolley 2 th 3 SPH   

vr 02/06/2017 19.00-22.00 didact oef techniek 3 th 3 107 Geert Neels 

za 03/06/2017 09:00-10:00 didact oef techniek 3 th 1 1 Geert Neels 

za 03/06/2017 10.00-12.00 didact oef  tactiek 3   2   Geert Neels 

za 03/06/2017 13.00-17.00 didact oef  lesopbouw 3 pr 4 1 Geert Neels 

vr 09/06/2017 19.00-21.00 didact oef tactiek 3 pr 2 1 Geert Neels 

vr 09/06/2017 21.00-22.00 didact oef  attitude  trainer 3   1   Geert Neels 

za 10/06/2017 09.00-12.00 didact oef attitude  trainer 3   3   Geert Neels 

za 10/06/2017 13.00-17.00 didactische oef ini volleybal  3 pr 4 1 Geert Neels 

          56     
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    Examen 1ste zit         
za 24/06/2017 09.00-13.00 module 1-2   pr 4     

stage   
vanaf 

1/09/2017 Viscli;steunptr;selectietr pr  14u 
volleytour en U11 bewegsch 

zat 
02/12/2017 09.00-13.00 praktijk didactiek   pr   SPH   

                
    Examen 2de zit         

za:23/12/2017 09.00-11.00 alle vakken   theorie 2u   alle docenten 
za:23/12/2017 09.00-11.00 praktijk did Volleybal   praktijk 2u   alle docenten 

stage   

cursusverantw Jan Dereeper Moerewegel 42     8680   koekelare 

 
0473 : 87 02 26 jan.dereeper@skynet.be 

     

inschrijven  op website ; SPORT VLAANDEREN     VTS ( vlaamse trainersschool ) 
                  de 3 modules zijn  afzonderlijk in te schrijven  
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SECRETARIAAT 
SOETE ERIC              
CAPUCIENENSTRAAT 134           
8900 IEPER 
0476/42 50 90   
eric@kwvbv.be 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

VERSLAG  STATUTAIRE  ALGEMENE 
VERGADERING  

Donderdag 9/03/2017    20.00 u. Au Damier in Roeselare 

Controle aanwezigheden en volmachten: 
 
Aanwezig: (68) Prefaxis Menen – Hermes Volley Oostende – Volley Team Kortrijk – VKt Torhout 

– G&V Kuurne – Volleyteam Brugge – Jumpers Middelkerke – Rembert Torhout Heren - Olva Brugge – 
Roepovo Poperinge –VT Marke-Webis Wevelgem – DV Hernieuwenburg Wielsbeke – Evoco Comines – 
Knack Roeselare – VBC Doskom Moorslede – Kwavo Watou – Volley Oudenburg-Gistel – Sint Joris ten 
Distel – Damesvolley Waregem – DVM Moorsele – Ooivo Ooigem – Volley De Haan – Vlamvo 
Vlamertinge – Ruvo Ruddeervoorde – Bevo Beobank Roeselare – Davoz Zwevegem -  Elckerlyc 
Zwevezele – Sarrako Kortemark – VC Wivo Wingene vzw – Beaphar Poperinge – VT Gullegem – Bavo 
Bavikhove – VC Apollo Koekelare – Volley Bredene – VBC Gaverhal Deerlijk – VBC Katjes Ieper – 
Dynamivo Dadizele – Mardavo Marke – VC Jong Kuurne – AVC Harelbeke – VC Pervol Ruiselde vzw – 
VC Packo Zedelgem – Sijos Menen – VT Diksmuide – Kavo Sint-Eloois-Winkel – Gidas Gits – Kerdavo 
Avelgem – Davo Wevelgem – VC Loppem – Volley Team Damme – vzw Volley Venus Oostkamp – 
Davolo Loppem – Divo Ingelmunster – Sportiva Langemark – Beveren-Leie VBC – Volleyteam Optima 
Lendelede – Hyacinten Heuvelland – Smashingclub Ingelmunster – Tievolley Tielt – IVT Izegem – VT 
Wervik-Geluwe – Mevo Ledegem – Slovo Volley Brugge – VC Dentergem – VT Lichtervelde – Mehoni 
Zuienkerke – VC De Beerlanders Beernem – Vosta Staden – Volare Roeselare 

 
Afwezig: (4)  Volley Team Koksijde – Beobank Citivo Gits – Bidavo Bissegem – VT Rollegem-

Kapelle  
De reglementaire boete zal worden toegepast. 

 
 
Openingswoord door de voorzitter. 
 
Ik heet iedereen van harte welkom op onze algemene verplichte vergadering. 
Graag zou ik de vergadering starten met een moment van stilte ter nagedachtenis van onze vrienden 
familieleden die in het voorbije jaar zijn overleden en in bijzonder voor onze collega en vriend Willy 
Scherrens die vanmorgen plotseling is overleden. 
 
Zoals iedereen wellicht op de site al heeft gelezen is onze naam en deze van alle andere provincies en de 
VVB  veranderd vanaf nu heten we volley west Vlaanderen en de VVB Volley Vlaanderen. 
 
Deze naamwijzigingen en nog veel andere dingen die wijzigen hebben allemaal te maken met het nieuwe 
decreet van Philippe Muyters. 
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Een korte samenvatting van wat het decreet voor ons inhoudt. 
 
We hebben zes strategische doelstellingen: 
 
1. STRATEGISCHE DOELSTELLING 1:  

1.1. De federatie wil het aantal aangesloten spelende leden doen stijgen tot 62.500 
 

2. STRATEGISCHE DOELSTELLING 2:  
2.1. Tegen 2020 wil Volley Vlaanderen de kwalificatiegraad van de trainers laten stijgen tot 52%. 

 
3. STRATEGISCHE DOELSTELLING 3:  

3.1. Volley Vlaanderen wil tegen 2020 een uniform sering van het competitieaanbod met 
doorstroommogelijkheden op elk niveau én met aandacht voor een laagdrempelig aanbod  
 
 

4. STRATEGISCHE DOELSTELLING 4:  
4.1. De federatie wil de dienstverlening naar de aangesloten leden én clubs verbeteren 

 
5. STRATEGISCHE DOELSTELLING 5:  

5.1. De federatie zal inzetten op het implementeren (in voege brengen) van de principes van ‘Goed 
Bestuur’ volgens de richtlijnen van Sport. Vlaanderen 
 

6. STRATEGISCHE DOELSTELLING 6: 
6.1. Promotie van de sporttak  

 
Dit alles maakt dat de samenwerking tussen de provincies en volley Vlaanderen op een andere manier 
zal gebeuren dan nu.  
 
In deze verandering zal voor de voorzitters van onze verschillende commissies een belangrijke rol 
weggelegd zijn. Deze mensen zullen ervoor zorgen dat onze sport op een zo goede mogelijk manier 
wordt georganiseerd rekening houdend met het beleidsplan en het decreet van 10 juni 2016 
 
Om dit alles te organiseren zal de structuur van de federatie er in de toekomst anders uitzien. Over deze 
structuur is de laatste tijd heel wat vergaderd. Ook daar moeten we rekening houden wat de overheid ons 
oplegt.  
 
Rekening houden met decreet hebben we in ons huishoudelijk reglement de nodige wijzigingen 
aangebracht. Denk maar aan het juridisch reglement dat wegvalt en onder de bevoegdheid van volley 
Vlaanderen valt, aanpassing kandidatuur raad van bestuur dat er slecht één persoon per vereniging in de 
raad van bestuur kan zetelen, aanpassing in verband met de samenstelling Beach, enz. 
 
We willen voor dit jaar een regelement maken ter ondersteuning van de clubs:  
 
Waar zullen we zekering mee rekening houden: 

 Aantal ploegen in competitie zowel jeugd als seniors 
 Aantal scheidsrechters zowel positief als negatief 
 Inrichten van organisaties, beker en eindronden. 

Ik wil eindigen met een bedanking naar de vorige ondervoorzitter Johan Callens voor al zijn geleverde 
werk en vrije tijd dat hij opgeofferd heeft voor het west Vlaams volleybalverbond. 
 
Goedkeuring aangepaste statuten. 
 
Secretaris Eric Soete leest de gewijzigde artikelen voor met de wijzigingen die in dit artikel zijn 
aangebracht. 
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Er zijn geen opmerkingen van de aanwezigen 
 
Goedkeuring:  Ja:       68 
   Neen:      0 
   Onthouding:   0 
 
De aangepaste statuten zijn goedgekeurd. 
 
 
Thesaurie 
 
Jaarrekeningen 2016 : zoals gepubliceerd in Wes volley 
  
** De heer Warlop (W-0354 Jumpers Middelkerke) vraagt het woord. 

- De winst 2015 werd niet overgeboekt. 
o Dit punt was reeds overgedragen onder rubriek 140 

- De uitgaven van de kosten zijn gestegen 
o De gestegen uitgaven werden weerlegd met de nodige argumenten 

- Sterk gestegen kosten boekhouder 
o Verrekening van een 4-tal posten 

 
Balans 2016 : zoals gepubliceerd in West volley 
 
Geen opmerkingen 
 
Verlies- en winstrekening 2016 : zoals gepubliceerd in West volley 
 
Geen opmerkingen 
 
Goedkeuring van de jaarrekening 2016 
 
Goedkeuring: voor:   67   

tegen:     0   
onthouding:    1  

 
Begroting 2017 
 
** De heer Jan Dereeper (W-1058 Apollo Koekelare) vraagt het woord; 

- Algemene vraag over boetes 
o Gezien de op til zijnde wijzigingen door Volley Vlaanderen dient er te worden 

afgewacht hoe het in de toekomst zal gebeuren. 
  

Goedkeuring: voor:   68   
tegen:     0   
onthouding:    0 

 
Kwijting aan de bestuurders :  
 
Goedkeuring: voor:   68   

tegen:     0   
onthouding:    0 
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Verkiezing Ondervoorzitter:  
 

De algemene vergadering beslist unaniem om thans niet over te gaan tot een stemming. Huidig punt 
wordt terug overgemaakt aan de raad van bestuur voor verder nuttig gevolg 
 
Interpellaties en schriftelijke voorstellen uitgaande van de clubs:  
 
Er werden geen voorstellen ingediend 
 
Schriftelijke voorstellen uitgaande van de Raad van Bestuur:  
 
Aanpassing van het huishoudelijk reglement 

- Er wordt een kort overzicht gegeven van de wijzigingen en de reden om deze te wijzigen 
werden naar voor gebracht. 

 
** Vanuit de aanwezigen werd de mening toegedaan om de reglementen die via de website dienen te 
worden geraadpleegd om van de datum aan te duiden waarop die van toepassing zijn. 
 
 
Debat omtrent de toekomst van het volleybal n.a.v. het actieplan 2017-2020:  
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competitie 

Aantal ploegen per reeks bij de seniores (= 
aantal wedstrijden) 58 1       1                                 

Play-off-formule gewenst of niet voor 
diverse reeksen (nacompetitie)     49 2 5 4                                 

beker 

Voorronden in tornooivorm     29 27 1 3                                 

Beschermde reeksen bij de trekking     23 33   4                                 

Puntenvoorgift bij verschil in reeks     3 56   1                                 

Halve finales (nationale en divisieploegen) 
in 1 wedstrijd of met heen en terug            16 22 22                             

beloften 

Is er nog toekomst voor de belofteploegen     2 56   2                                 

Voorstel om de laagste reeksen zonder 
beloften te laten spelen, is dit mogelijk      26 25   9                                 

Nevenorganis
aties 

Bijkomende VVB-organisaties: nut van 
Vlaamse jeugdbekers en Vlaamse beker      18 24   18                                 

Wedstrijdblad
en 

Vereenvoudiging in de laagste provinciale 
reeksen      15 45                                     

Volgen van het wedstrijdblad door 
scheidsrechter       23 30 2 5                                 

Scheidsrechte
rs 

 In welke reeksen nog 2 scheidsrechter van 
doen     1     4     3 13 20 3 16                   

Tot welk niveau in de jeugd fluiten door 
officiële scheidsrechter           3               2 18 30     7   1 1 

Opleiding     23 29   7                                 

Jeugd 
 Vlotten van jeugdspelers(speelsters) naar 

      12   2               2 13 19 8 2   2     



 

seniores tot welke leeftijd 

 Vlotten in de diverse jeugdcategorieën     5 49   4                           2     

Nut van het plus-statuut      5 54   1                                 
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Er zijn 60 clubs die een antwoord hebben ingestuurd 
 
 
Slotwoord door voorzitter:  
 
Ik wil iedereen bedanken voor jullie aanwezigheid op deze algemene vergadering.  
Ik hoop jullie te ontmoeten op de een of andere organisatie later dit jaar.  
  
Opmerkingen over dit proces-verbaal moeten binnen de maand na het verschijnen SCHRIFTELIJK overgemaakt 
worden aan de secretaris. 
 
 
Verslag  
Johan Van Riet      Eric Soete 
Voorzitter      Secretaris 
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RAAD VAN BESTUUR 
23 februari 2017  19U00    Au Damier Roeselare 

       
1. Aanwezig:   Johan Van Riet  - Eric Soete - Eddy Degrave - Filip Rossel  - Norbert Verlinde   

                      Willy Scherrens – Viv Roelens 
  

2. Goedkeuren verslagen 
a. Raad van Bestuur 17/1/2017 

i. goedgekeurd 
b. Promotie & Media 20/1/2017 

i. goedgekeurd 
c. P.S.C. van 19/1/2017 

i. goedgekeurd 
 

3. VVB 
a. Beleidsplan 

i. Elke provincie heeft een nieuw logo 
b. Algemene Vergadering 31/3 

i. Aanwezig: Johan Van Riet en Norbert Verlinde en Eddy Degrave 
 

4. Algemene vergadering 
a. Verdeling van de taken 

 
5. Vraagstelling aan clubs 

a. Opmaken verdeling clubs  
b. Uitprinten resultaten om aan elke club af te geven 

 
6. Huishoudelijk reglement 

a. Zal op de algemene vergadering worden toegelicht 
 

7. Nieuw logo 
a. Johan Van Riet stuurt naar iedereen het logo door om toe te passen op de documenten 

 
8. Onkostennota’s 

a. Voorstelling van nieuwe formulieren 
 
 

9. Betaling facturen 
a. Alle openstaande facturen zijn betaald 
b. VVB eindronden zijn betaald 

 
10. Opmaken facturen 

a. Voorschotfacturen voor finales zijn opgemaakt 
 

11. Competitiereglement 
a. Op 1 maart bijeenkomst met commissie 

 
12. ½ finales 

a. Taakverdeling overlopen 
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b. Johan Van Riet stuurt de afgewerkte verdeling door 
 

13. Hervorming competitie 
a. Voorstel VVB zal worden besproken op het dagelijks bestuur VVB 

 
14. Briefwisseling 

a. Nieuwe club: Manu Vanden Broucke (Veurne) doorverwijzing naar Volley Vlaanderen 
b. Ontvangen klachten overlopen 
c. Boete scheidsrechter (Loppem) besproken 

 
15. Volgende vergadering 

a. Donderdag 23 maart om 19 uur. 
 
 
 

TO DO:  
 

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

Eric Soete         Johan Van Riet 
Verslag         Voorzitter KWVBV  
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SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 

 
beuselinck frans (a.i.)   
                                                                               
 
 050/21 53 31      
Frans.beuselinck@skynet.be 
_____________________________________________________________________________________ 
 

VERSLAG BIJEENKOMST 

16-03-2017 

Aanwezig: Philippe VANGHELUWE – Frans BEUSELINCK – Didier DELVAEL  - Linde 
MAERTENS – Georges LUCA – Johan VAN RIET 

 Inleidend woordje door Johan Van Riet 

 De commissie stelt Frans Beuselinck voor als Vz ad interim 

 De taken binnen het PSC werden omschreven en verdeeld onder de leden 

 Er werd nagegaan wie op welke vergaderingen en finales aanwezig kan zijn 

 Er werd voorgesteld de inschrijving van de srs open te stellen in de periode 15-31 mei. 
Philippe kijkt of er een begeleidend schrijven nodig is, 

 Het examen voor de stagiairs wordt gehouden op 15-04. Georges nodigt uit. 

 Het project “samen rijden”: de eerste resultaten zijn binnen en worden positief 
beoordeeld, al is het nog vroeg om definitieve besluiten te nemen. 

 Er worden 2 scheidsrechters voorgedragen als kandidaat-federalen: Steve Melsens en 
Steven Maelfait. 

 De opleiding van nieuwe srs zal enigszins anders verlopen.  

 We zijn nog op zoek naar 2 niet fluitende waarnemers. 

 De boetes werden overlopen. 

 De binnengekomen mails werden behandeld. 

 De volgende vergadering is voorzien in Torhout op 1 juni 2017. 
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PROMOTIE & MEDIA 

 
FILIP ROSSEL            
STENENSTRAAT 39                    
8400 OOSTENDE  
0476/27 54 17    
filip.rossel@skynet.be 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

VERSLAG BIJEENKOMST 
 
Donderdag 02 maart te Oostende 
Aanwezig: Filip Rossel (voorzitter), Johny Engels, Eric Dedeyne, Hugo Dedeyne (secretaris) 
Verontschuldigd : Marina Vanclooster, Rik Bekaert 
 

VERSLAG VERGADERING 
1. Verslag vergadering 20 januari 2017 

Het verslag wordt zonder bijkomende opmerkingen goedgekeurd. 
 

2. Evaluatie referendum Ploeg van de week 
De “puntengevers” komen meestal tot een zelfde resultaat, een bewijs van hun objectiviteit en 
de ernst waarmee ze hun keuze bepalen ! 
De (voorlopige) rangschikking: 
1e Prov.heren: Packo Zedelgem C (7 p) Ooivo Ooigem (4 p) 
2e Prov.heren: Hermes Oostende, Oudenburg/Gistel, Knack Roeselare C (allen 3 p) 
3e Prov.heren: Doskom Moorslede C (4 p), Knack Roeselare D en VT Marke/Webis (3) 
1e Prov.dames: VT Loppem A (4), VT Lendelede B en Zwevezele A (3 p) 
2e Prov.dames A: Mardavo Marke A (5), Sportiva Langemark A (4) 
2e Prov.dames B: Jumpers Middelkerke en Venus Oostkamp (4) 
3e Prov.dames A: VT Wervik/Geluwe, Katjes Ieper en VT Kortrijk A (4) 
3e Prov.dames B: VT Koksijde (4), Sarako Kortemark en Volare Roeselare (3) 
4e Prov.dames A: VT Lendelede D (4), Gullegem C en Waregem B (3) 
4e Prov.dames B: Sijos Menen (5), Diksmuide B en Beaphar Poperinge B (3) 
4e Prov.dames C: St Joris Ten Distel en Slovo Brugge (4) 

 
3. Ploeg in de kijker : Stand van zaken 

Aflevering 42 : Davo Wevelgem 
Aflevering 43 : Slovo Volley Brugge 
Volgende : Vlamvo Vlamertinge (Rik) : maart 
        ??? (Marina)                        : april 
 
Dan nog 27 ploegen te gaan 
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4. Taakverdeling komende organisaties KWVBV 

Zat 04/03 : Halve finales jongens en heren Beker van West-Vlaanderen:  Johny 
Zon 05/03 : Halve finales meisjes en dames Beker van West-Vlaanderen:  
  Johny, Filip en Rik 
Zat 15/04 : Jeugdbekerfinales : Filip en Johny / Speaker: Bart 
Ma 17/04 : Bekerfinales senioren, Trofee Nat.Div Heren en Trofee Dehaene  
  Dames : Iedereen wordt uitgenodigd / Verslagen: Arjan 
Zat 29/04 : Kampioenenviering en eindronden voor de jeugd. 
  Presentatie: Filip 
Vrij 12/05 : Kampioenenviering senioren : Iedereen wordt uitgenodigd. 
Zat 13 en zondag 14/05: VVB eindronden U19 
Zat 20 en zondag 21/05: Nationale jeugdkampioenschappen 
  Welkom aan iedereen 
 

5. Competitiehervorming n.a.v. beleidsplan Volley Vlaanderen 
Er komt nog een bespreking met de clubs na de algemene vergadering van 9/03. 
We hopen dat de clubs én de verantwoordelijken van “Volley West-Vlaanderen” het gezond 
verstand laten primeren en even de mogelijke gevolgen van (al te) drastische veranderingen 
onder ogen zien ! 
 

6. Voorbereiding 25e DAS beurs. 
Maandag 26/06 : 14 u 00 : Klaarzetten stand : Eric en Hugo 
  Hugo spreekt af met Johan Van Riet voor het afhalen van de banners. 
Dinsdag 27/06 : Eric kan niet aanwezig zijn. 
  Hugo wel. 
Woensdag en donderdag 28/06 en 29 /06 : Eric en Filip 
 
Willen Marina en Rik ook nog even hun agenda raadplegen om te zien of ze een moment 
kunnen vrij maken om aanwezig te zijn ? 
 

7. Allerlei en rondvraag 
Johny wijst er op dat Knack mee speelt in “de Play-offs” en dat hij het prettig zou vinden om af 
en toe eens een paar gekende, bekende, beruchte mensen in het publiek terug te vinden ! 
Telefonisch contact met Johny is altijd mogelijk. 
Vergeet de “doodle” niet voor de vergadering in juni ! 
 

8. Datum en locatie volgende vergadering 
Volgende vergadering gaat door te Wingene in de cafetaria van Wivo (sporthal Beernemstraat) 
op donderdag 06/04 om 19 u 30.  


