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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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Wijziging spelend lid naar niet-spelend lid 

Een wijziging van een spelend lid naar een niet-spelend lid kan u vanaf heden aanvragen via de 
Clubadministratie. 

Dit is bedoeld voor leden die momenteel als competitiespeler aangesloten zijn.  Een aansluiting als niet-speler is 
een competitieve aansluiting.  Voor recreatiespelers is het dus niet opportuun om om te schakelen naar niet-
speler omdat ze dan mee onder het competitieve systeem van vrijheden, e.d. vallen.  Een recreatieve aansluiting 
is steeds als spelend lid. 

Bij “ledenbeheer” klikt u in de ledenlijst op het lid dat u wenst te wijzigen.  Onderaan zal u dan een blauwe kader 
zien waarbij u kan selecteren “wijzigen naar Niet speler”. 
Daarna klikt u op “aanvraag indienen”. 

Het lid, secretaris en voorzitter krijgen een mail met de melding van de wijziging alsook de vraag de vergunning 
terug te sturen (tussenseizoen midden mei – midden augustus is dit niet nodig aangezien de nieuwe 
vergunningen pas verstuurd worden midden-augustus). 

 

Leden- en clubadmiistratie 
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SECRETARIAAT 
SOETE ERIC              
CAPUCIENENSTRAAT 134           
8900 IEPER 
0476/42 50 90   
eric@kwvbv.be 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

ALGEMENE VERGADERING 
 
Donderdag 29/06/2017    20.00 u. Au Damier Roeselare 
 
 
Controle aanwezigheden en volmachten: 

 
Aanwezig: (69) Prefaxis Menen – Hermes Volley Oostende – Volley Team Kortrijk – Volley Team 

Koksijde – VKt Torhout – G&V Kuurne – Volleyteam Brugge – Jumpers Middelkerke – Rembert Torhout Heren - 
Olva Brugge – Roepovo Poperinge – Beobank Citivo Gits – VT Marke-Webis Wevelgem – DV Hernieuwenburg 
Wielsbeke – Evoco Comines – Knack Roeselare – VBC Doskom Moorslede – Volley Oudenburg-Gistel – Sint 
Joris ten Distel – Damesvolley Waregem – DVM Moorsele – Ooivo Ooigem – Volley De Haan – Vlamvo 
Vlamertinge – Ruvo Ruddervoorde – Bevo Beobank Roeselare – Davoz Zwevegem -  Elckerlyc Zwevezele – 
Sarrako Kortemark – Bidavo Bissegem – 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 Ruiselede 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 - Beveren-Leie VBC – Volleyteam Lendelede – Hyacinten Heuvelland – Smashingclub Ingelmunster 
- Tievolley Tielt – VT Rokavo Rollegem-Kapelle - IVT Izegem –  Slovo Volley Brugge - VT Wervik-Geluwe – VC 
Dentergem – VT Lichtervelde – VC De Beerlanders Beernem – Vosta Staden – Volare Roeselare 

Afwezig: (3)  Sportiva Langemark – Mehoni Zuienkerke – Mevo Ledegem 
 
De reglementaire boete zal worden toegepast. 

 
 
Openingswoord door de voorzitter. 
 
Beste volleybalvrienden 
 
Ik heet iedereen van harte welkom op de algemene vergadering. 
De meeste clubs zijn klaar voor nieuwe seizoen. Aan de kalenders worden de laatste wijzigen aangebracht. 
Hierbij wil ik een speciaal woordje van dank richten tot EDDY DEGRAVE voor zijn geleverd werk in verband met 
het aanmaken van de kalender. 
Door het ontslag van Gilbert Moorthamer als competitieverantwoordelijk Volley Vlaanderen zal Eddy tijdelijk zijn 
job overnemen tot eind juli. 
Op nationaal vlak hebben we een nieuwe voorzitter namelijk Guy Juwet. Hij volgt Willy Bruninx op. 
Guy was tot nu toe voorzitter van Volley Brabant. 
Op de agenda vandaag staan er heel wat verkiezingen voor mandaten van de raad van bestuur. 
Ik ben blij dat we voor die mandaten mensen hebben gevonden die zich willen kandidaat stellen. 
Alleen voor de functie Beach verantwoordelijke  hebben we geen kandidaat gevonden. Als er iemand zich 
geroepen voelt, kan hij of zij altijd met mij contact opnemen. 
In maart zijn we allen geconfronteerd geweest met het overlijden van Willy Scherrens. 
Willy was jarenlang lid van de raad van bestuur Volley West-Vlaanderen en Volley Vlaanderen. 
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Willy was buiten een harde werker voor de volleybal een toffe collega die altijd bereid was te luisteren en ons bij 
te staan om de correcte beslissingen te nemen. 
Ik had het genoegen om Willy de laatste jaren van heel dichtbij te kennen.   
Bijna dagelijks hadden we contact. ik wil daar zeker ook Monique voor bedanken om de momenten dat ze Willy 
moest afstaan voor de volleybal en de momenten dat ze Willy door het volledige land heeft rondgebracht voor de 
volleybal. 
Ik ben dan ook blij dat Monique hier vandaag aanwezig is op de algemene vergadering. 
Monique wil bij deze alle clubs bedanken voor de ontvangen rouwbetuigingen. 
Graag had ik vandaag als aandenken aan Willy niet een minuut stilte gehouden maar wel een daverend applaus 
gegeven als dank dat we Willy hebben mogen kennen en voor zijn geleverd werk in de volleybal. 
Ik wil eindigen met een speciaal woordje van dank aan de volledige raad van bestuur en de commissieleden voor 
hun geleverd werk voor de volleybal van het seizoen 2016-2017. 
 
 
Goedkeuren van de jaarverslagen 
 

Er waren geen opmerkingen over de verslagen welke verschenen in West-Volley 
Uitslag: voor:             69 

       tegen                0 
       onthouding       0 

 
De verslagen zijn goedgekeurd 

 
 
Verkiezing 
 

1. Ondervoorzitter:   
 
De heer Peter Van Speybroeck aangesloten bij Volley Oudenburg-Gistel geeft een overzicht van 
zijn volleybal carrière. Met de ervaring als scheidsrechter op het hoogste niveau is zeker een 
voordeel. 
 
De heer José Tack legt zijn motivatie uit waarom hij zich kandidaat stelde voor de vacature van 
Ondervoorzitter. 
 
Stemophalers: Camiel Staelens (W-1568) en Nike Coupe (W-1843) 

        
kandidaat de heer Peter Van Speybroeck 

Uitslag: voor: 46 
               kandidaat de heer José Tack 

Uitslag: voor: 19       
 

tegen: 2 
               onthouding: 2 

 
De heer Peter Van Speybroeck is verkozen als nieuwe Ondervoorzitter 

 
 

2. Financieel Bestuurder:  kandidaat de heer Norbert Verlinde 
Stemophalers: Pascal Looffen (W-1125) en Kris Plovie (W-1125) 

      
 Uitslag: voor: 66 

tegen: 0 
         onthouding: 1 

 
De heer Norbert Verlinde is opnieuw verkozen als Financieel Bestuurder 
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3. voorzitter commissie Jeugd - Selectie & Techniek:  kandidaat mevrouw Viviane Roelens 
Stemophalers: Patrick Devinck (W-0383) en Patrick Rotsaert (W-0354) 

      
 Uitslag: voor: 69 

tegen: 0 
         onthouding: 0 

 
Mevrouw Viviane Roelens is opnieuw verkozen als voorzitter commissie Jeugd – Selectie & Techniek 

 
 

4. voorzitter scheidsrechterscommissie:  kandidaat de heer Frans Beuselinck 
Stemophalers: Ann Messely (W-2017) en Dominique Debuyck (W-1157) 

      
 Uitslag: voor: 68 

tegen: 0 
         onthouding: 1 

 
De heer Frans Beuselinck is verkozen als voorzitter Scheidsrechterscommissie 

 
 
Kwijting aan de uittredende bestuurders 
 
Is niet van toepassing gezien de raad van bestuur niet wijzigt. 
 
 
Voorstellen 
 
Er zijn geen voorstellen 
 
 
Vraagstelling:  
 
 Vraag Dynamivo Dadizele  

 Geplande hervorming 2020 
 Volley Vlaanderen is nog volop bezig met het verwerken van de vraagstelling gericht 

naar de clubs en spelers/speelsters 
 Het is voorlopig nog koffiedik kijken wat de uitslag zal zijn 
 De hervorming zal in fases verlopen gezien er tussen de verschillende provincies 

verschillen dienen te worden overbrugd en dit in fases zal moeten gebeuren om de 
continuïteit van de competitie te waarborgen. 

 
 

Slotwoord door voorzitter:  
 
Ik wens aan iedereen een deugddoende vakantie en zie jullie wellicht terug op één of andere 
volleybalorganisatie. 
 
 
 
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 mei 2017  19U00    Au Damier Roeselare 
       
1. Aanwezig:   Johan Van Riet  - Eric Soete - Eddy Degrave – Viv Roelens - 

                                 Filip Rossel 
Verontschuldigd Norbert Verlinde – Frans Beuselinck 

  
2. Goedkeuren verslagen 

a. Raad van Bestuur 25/4/2017 
i. goedgekeurd 

b. Jeugdcommissie Volley Vlaanderen 17/5/2017 
i. goedgekeurd 

c. Promotie & Media van 6/4/2017 
i. goedgekeurd 

 
3. VVB 

a. Eindronden 
i. overlopen en besproken 

ii. enkele punten te bespreken bij Volley Vlaanderen 
 

4. Algemene Vergadering 
a. Jaarverslag P&M ontbreekt nog 
b. Hebben zich reeds opgegeven als kandidaat: 

i. ondervoorzitter : Peter Van Speybroeck en José Tack 
ii. financieel bestuurder : Norbert Verlinde 

iii. verantwoordelijke jeugdcommissie : Viv Roelens 
iv. verantwoordelijke scheidsrechterscommissie : Frans Beuselinck 
v. verantwoordelijke beachcommissie : 

 
5. Amabeach 

a. Reeds 14 inschrijvingen 
b. Nog geen verslag ontvangen van vorige vergadering 

 
6. Homologatie 

a. Er word uitgekeken om een uniform homologatiedocument op te maken 
b. Er is een merkelijk verschil tussen de verschillende provincies met het hanteren van het 

reglement 
 

7. Kampioenenviering 
a. Vlot en goed verlopen 
b. Volgend seizoen voor eigen installatie zorgen 
c. Clubs vinden het een geslaagd en positief evenement 

 
8. Errea kledij 

a. Streven naar uniforme kledij bij de verschillende provincies voor trainers en spelers 
 

9. Competitiereglement 
a. Feit is dat niet altijd de sterkste ploegen bij de VVB-eindronden de finales halen. 
b. Kijken om het reglement hierbij aan te passen. 
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c. Er zal een bijvoegsel worden opgemaakt. 
 

10. Schrijven Waregem i.v.m. +1 statuut 
a. Vraag om meisjes van U 19 te laten meespelen bij U 15 
b. Er kan hierop geen uitzondering worden gemaakt en dient het reglement te worden 

toegepast 
c. Viv Roelens zal de club op de hoogte brengen 

 
11. Afhaken WTV-Focus voor vriendjesdag 

a. Focus-WTV haakt af en zal enkel nog publicitair ondersteunen 
b. Kwestie word besproken op de volgende bijeenkomst van de commissie 

i. hoe op de website laten verschijnen 
ii. affiches opmaken 

iii. hoe communiceren met de ploegen 
 

12. Briefwisseling 
a. Mail Sergier Dries 

i. Beantwoord door Frans Beuselink 
b. Drinkflessen aangeboden door Bond Moyson 

i. besproken 
ii. positieve reacties van de clubs 

 
13. Allerlei 

a. Competitieleiding 
i. bekertrekking op 2 juni in Diksmuide 

ii. kampioenenviering Recrea competitie op 8 juni 
iii. alle inschrijvingen zijn binnen 

a) lichte achteruitgang bij de jeugd 
b) bijna geen inschrijvingen bij U 19 jongens en meisjes 

iv. indeling van de reeksen klaar tegen 1 juni 
v. wijzigen wedstrijden mogelijk tot 1 juli 

 
14. Volgende raad van bestuur 

a. Donderdag 22 juni om 19 uur 
 

TO DO:  
A. Voorstellen maken naar volgend seizoen voor referendum of …..  
B. Jaarverslagen tegen eind mei 
C. Commissieleden doorgeven 

 
  

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 
PSC 1-06-2017 

 Marnick Lenoir werd uitgenodigd i.v.m. aanduidingen waarnemers 
 
1) Opleiding nieuwe srs 
De opleiding gaat dit jaar door in Zedelgem op 27-08. 
Er zijn tot nu toe 7 kandidaten. 
We wijzigen onze opleiding in die zin dat we de eerste dag enkel theorie geven. 
Daarna zal men het volgen van een match van een andere sr plannen. 
Pas dan gaat men zelf fluiten begeleid door een waarnemer. 
 
2) Algemene vergadering 
De vergadering gaat door in Zedelgem op 7-09. 
 
3) We verwelkomen een nieuwe waarnemer. 
Marnik Duyck zal een eerste waarneming doen samen met Frans. 
 
4) De ranking voor volgend seizoen werd opgemaakt. 
We passen de volgorde van promotie een klein beetje aan. 
Na de meisjes jeugd fluiten we eerst 4PD en pas daarna de jongens jeugd. 
 
5) Gebruikelijke rubrieken. 
De boetes werden overlopen. 
De correspondentie werd besproken 
We nemen nota van de uitspraken van het tuchtcomité. 
 
6) Varia 
De communicatie vanuit de competitieleiding liep mank (nationale eindronden) 
Markeerderscursus: volgens de RVB is er geen interesse van de clubs, 
nochtans waren er de laatste keer meer dan 50 aanwezigen. 
Afscheidnemende srs werden persoonlijk bedankt. 
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PROMOTIE & MEDIA 

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

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

VERSLAG BIJEENKOMST 
Donderdag 01 juni 2017 te Moorslede 

Aanwezig: Filip Rossel (voorzitter), Johny Engels, Erik Dedeyne, Hugo Dedeyne (secretaris) 

Marina Vanclooster, Rik Bekaert 

 

VERSLAG VERGADERING 

1. Verslag vergadering 06 april 2017 
Het verslag wordt zonder bijkomende opmerkingen goedgekeurd. 
Een aantal punten komen in deze vergadering nog aan bod ! 

 
2. Commissiesamenstelling seizoen 2017 – 2018 

Alle aanwezigen (6 dus) op de vergadering zijn bereid om ook volgend seizoen deel uit te 
maken van de commissie. 
 

3. Evaluatie referendum Ploeg van de week 
Volgend seizoen blijven we met het zelfde systeem doorgaan. Vooral ‘verrassende’ uitslagen 
worden beloond ! 
De uitslagen worden opgevolgd door enkele leden van de commissie. 
Er wordt contact opgenomen met de redactie van K.W. 
 

4. Ploeg in de kijker : Stand van zaken 
Wij doen verder :  
September : Vlamvo Vlamertinge (Rik) 
Oktober : VT Brugge (Marina) 
November : Hermes Oostende (Filip) 
December : Volare Roeselare (Rik) 
Januari : Mehoni Zuienkerke (Filip) 
Februari : VKt Torhout ( Marina) 
 

5. DAS beurs 
Zie punt 6 vorige vergadering ! 
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De werkverdeling blijft ongewijzigd. 
 
Maandag 26/06 : 14 u 00 : Klaarzetten stand : Erik en Hugo 
  Hugo heeft gemaild naar Johan Van Riet voor de reclamebanners. 
Dinsdag 27/06 : Hugo en Rik : aanwezig om 8 u 30 
Woensdag 28/06 : Erik en Johny 
Donderdag 29 /06 : Erik en Filip 
Standplaats : Zaal 4 stand 69 

 
 

6. 7de Vriendjesdag 
Van 11/09 tot 15/10 
Géén inschrijvingen meer via Focus – WTV ! Focus&WTV haakt af als sponsor. 
Wel mailtje naar hugo.dedeyne1@telenet.be  met datum van aktiviteit. 
Dringend : Foto’s van vroegere vriendjesdagen dringend doormailen naar  
marina.vanclooster@gmail.com  voor de aanmaak van een nieuwe flyer. 
Reclame maken via de verschillende media (Rik contacteert alle kranten) 
Ook via de sociale media. 

 
7. Persfiches seizoen 2017 – 2018 

Via Rik ! 
Nodige wijzigingen aanbrengen ! vb.: KWVBV wordt Volley West-Vlaanderen 
 

8. Allerlei en rondvraag 
--- 

 
9. Datum en locatie volgende vergadering 

Volgende vergadering gaat door te Roeselare (Schiervelde) op donderdag 31/08/17 om 20 u 00. 
 
 
 

 De Voorzitter        De secretaris 
 Filip Rossel        Hugo Dedeyne 
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BEACH 

                                                 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

VERSLAG BIJEENKOMST 
 07/06/2017 
 
Aanwezig : Rony Raes, Hans Verkest, Eric Soete, Peter Debaere, Herman De Rycke (verslag) 
Verontschuldigd: Dirk De Baene 
 
- vorig verslag : ok geen bemerkingen 
- Kalender 2017 : hoe te organiseren ?  
 

o 30/4 en 1/5 : Gent : interprovinciaal : is reeds voorbij 
o 25-26 juni : Beveren-leie (zaterdag : mannen / zondag : vrouwen) 

 Za en Zo tot de middag : Eric inschrijvingen 
 Rony : wedstrijdorganisatie 
 Norbert : scheidsrechters 
 Voorbereiding : organisator Beveren-Leie 
 Vervoer materiaal : Dirk Debaene 

 
o 2 juli : Zeebrugge : interprovinciaal  

 Plaats : badengebouw 
 Eric inschrijvingen 
 Vervoer materiaal (tent, ballen, scoreborden, prijzen, frigo)  : Dirk Debaene 
 Norbert : scheidsrechters 
 Herman : vragen aan Oost-Vlaanderen om medewerkers 
 Herman vragen aan Norbert voor medewerkers Zuienkerke 
 Aanwezig voor RVB KWVBV : Viviane 
 Geluid : vraag aan Van Dierendonck  

 
o 9 juli : Koksijde  

 Plaats : sportstrand 
 Eric inschrijvingen 
 Vervoer materiaal (tent, ballen, scoreborden, prijzen, frigo)  : Dirk Debaene 
 Norbert : scheidsrechters 
 Herman : geluid 
 Herman vragen parkeerplaatsen 
 Aanwezig voor RVB KWVBV : Eric 

 
o 16 juli : Blankenberge :  

 Plaats : surfclub  
 Eric inschrijvingen 
 Vervoer materiaal (tent, ballen, scoreborden, prijzen, frigo)  : Dirk Debaene 
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 Norbert : scheidsrechters 
 Herman : vragen voor parkeerplaatsen 
 Aanwezig voor RVB KWVBV : Filip 
 Geluid : vraag aan surfclub  

 
o 30 juli : Knokke-Heist : finale Amabeach  

 Plaats : sportstrand 
 Eric inschrijvingen 
 Vervoer materiaal : geen tent, geen netten, (geluid?) want te gebruiken door 

sportstrand Knokke-Heist. 
 Norbert : scheidsrechters 
 Herman : vragen voor parkeerplaatsen en wanneer opent sportstrand 
 Aanwezig voor RVB KWVBV : Johan en Eddy  

 
o 29 en 30 juli : finale VVB-jeugd in Sint-Niklaas : wie wil helpen  
o 6 augustus : Knokke-Heist : finale finale VVB senioren.  

 KWVBV zeker welkom 
 Alle provincies worden geacht te helpen  

o 10 augustus : Finale Belgische beach jeugd in Knokke 
 Zal verder worden gecommuniceerd 

o 11-12-13 augustus : Finale Belgische beach senioren 
 

- Bemerkingen :  
o Alle kusttornooien staan open voor jeugd en recreatie. (enkel U15) 
o Bij iedere manche zal er minstens één iemand van RVB KWVBV aanwezig zijn 
o Het aantal medewerkers binnen de commissie zakt verder weg. Kan een 

medewerkersvergoeding mensen positief inspireren ?  
o Peter Roesems is eventueel kandidaat om mee te werken. Herman vraagt na (+) 
o Alle inschrijvingen zullen kunnen gebeuren via een globale website van VVB. Ter plaatse zal ook 

nog kunnen, maar moet verder worden afgebouwd in de toekomst.  
o Resultaten op de website zetten van KWVBV en invullen op VVB-beach voor de punten.  
o Prijzen : douchesgel / drankpaketten / Handdoeken 
o Singlets : bijbestellen   
o EHBO-koffer voorzien  
o Ontbijtkoeken en koffie blijven voorzien (herman) 
o Rony zal Herman 4 netten brengen voor Europese bedrijfspelen en Sint-Niklaas.  
o Zullen er nog bijkomende nieuwe netten aangekocht worden ?  

 


