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Leden- en clubadministratie
OMSCHRIJVING

VAN

TOT

HOE

LEDENADMINISTRATIE
Overgang in onderling akkoord
Schrappingsperiode 2
(voor alle leden)

elektronisch via Clubadministratie
aangetekend versturen (poststempel)

16/mei
1/sep

15/sep

elektronisch via Clubadministratie

CLUBADMINISTRATIE
Naamwijziging club

na periode

aanvraag naamwijziging
aangetekend versturen (poststempel)

Wijziging administratief reglement:
Hfdst 7 – art. 4 - Schrappingen
Vanaf dit seizoen kunnen alle leden geschrapt worden in de 2de schrappingsperiode (behalve
leden met een beachaansluiting).
Het administratief reglement is als volgt aangepast:
1. Tussen 1 september en 15 september kunnen de volleybalverenigingen aan het VV-secretariaat een
tweede schrappingslijst overmaken (via www.volleyvlaanderen.be - link clubadministratie). o voor een lid,
geschrapt tussen 1 september en 15 september, waarvoor al een lidkaart werd afgeleverd, dient deze kaart
terug ingediend te worden op het VV-secretariaat. Het reeds gefactureerde lidgeld wordt in mindering van
de clubrekening gebracht indien de reeds afgeleverde lidkaart teruggestuurd werd binnen de voorziene
periode (tussen 1 en 15 september – poststempel geldt).
2.

In analogie met het reglement van overgang in onderling akkoord gelden hier volgende voorwaarden:
a.
niet-spelers: kan altijd
b.
spelers senioren: kan enkel indien ze nog niet hebben gespeeld. Indien wordt vastgesteld dat er
toch werd deelgenomen aan de competitie betekent dit forfait voor de wedstrijden van de vereniging
waar het lid aangesloten is na schrapping.
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c.
jeugd: kan ook indien reeds gespeeld maar mogen dan enkel aantreden in de jeugdreeksen van
hun jeugdcategorie of in de reserven van de provinciale reeksen. Indien wordt vastgesteld dat het lid in
een andere reeks of hoofdwedstrijd speelde, betekent dit forfait voor de wedstrijden van de vereniging
waar het lid aangesloten is na schrapping.
De schrapping 2de periode heeft ten vroegste uitwerking de dag na het indienen van de schrappingslijst.

Dag van de Sportclubbestuurder

De ‘Dag van de Sportclubbestuurder’ is dé ontmoetings- en bijscholingsdag voor sportclubbestuurders!
Deelnemers kunnen bij inschrijving kiezen uit verschillende workshops en sessies, afhankelijk van hun eigen
interesses en behoeftes. Elke deelnemer kan twee sessies volgen op een voormiddag (steeds +/- van 8u30 tot
13u30). Jaarlijks nemen zo'n 700 sportclubbestuurders deel aan een Dag van de Sportclubbestuurder.
Nog drie edities van de Dag van de Sportclubbestuurder 2018 zullen op volgende data en locaties plaatsvinden:
•
•
•
•

zaterdag 6 oktober 2018: West-Vlaanderen: VIVES Hogeschool in Roeselare
zaterdag 20 oktober 2018: Vlaams-Brabant: Park Inn by Radisson in Diegem
zaterdag 24 november 201817: Antwerpen: UA Drie Eiken in Wilrijk
de ‘Dag van de Sportclubbestuurder’ heeft in de provincies Limburg en Oost-Vlaanderen reeds plaats
gevonden.

Je verneemt alle informatie via: https://www.dynamoproject.be/dag-van-de-sportclubbestuurder
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Woensdag 27/06/2018 20.00 u.

Schiervelde 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 – Volley Oudenburg-Gistel – Sint Joris ten Distel – Damesvolley
Waregem – DVM Moorsele – Ooivo Ooigem – Volley De Haan – Vlamvo Vlamertinge – Ruvo Ruddervoorde –
Bevo Beobank Roeselare – 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-ElooisWinkel – 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
Lendelede – Hyacinten Heuvelland – Smashingclub Ingelmunster - Tievolley Tielt – Mehoni Zuienkerke – Mevo
Ledegem - VT Rokavo Rollegem-Kapelle - IVT Izegem – Slovo Volley Brugge - VC Dentergem – VT Lichtervelde
– VC De Beerlanders Beernem – Vosta Staden – Volare Roeselare
Afwezig: (2) VBC Doskom Moorslede - Davoz Zwevegem
De reglementaire boete zal worden toegepast.
Openingswoord door de voorzitter.
Beste volleybalvrienden,
Ik heet iedereen van harte welkom op onze Algemene Vergadering.
Ik wil starten om vanuit de Raad van Bestuur ons te verontschuldigen, blijkbaar zijn de voorstellen vanuit de clubs
en de Raad van Bestuur laattijdig door onzze secretaris naar julie verstuurd.
Eerst en vooral wens ik alle mensen van de Raad van Bestuur en de commissieleden te bedanken voor hun inzet
in het voorbije competitiejaar.
Ik wens eveneens de twee jeugdploegen te feliciteren met het behalen van hun Belgische titel namelijk Knack
Roeselare U17 jongens en Vlamvo Vlamertinge meisjes U13.
Voor het nieuwe competitiejaar staan er heel wat veranderingen op het programma.
Vandaag vragen we jullie om de nieuwe statuten goed te keuren. Deze statuten zijn aangepast om te voldoen als
provincie aan de nieuwe statuten van Volley Vlaanderen.
Eveneens staan volgende verkiezingen op de agenda: Ondervoorzitter, voorzitter promotie en media, en
voorzitter beachvolley.
Helaas heeft er zich niemand binnen de normale tijd kandidaat gesteld voor de laatste twee mandaten.
Deze week is er wel een kandidatuur a.i. voor promotie en media binnengekomen vanwege Rik Bekaert.
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De Raad van Bestuur zal op de volgende Raad van Bestuur bekijken hoe we dit kunnen oplossen.
Voor de kandidatuur van ondervoorzitter kunnen we verder op de diensten rekenen van Peter Van Speybroek.
Graag hadden we daarvoor op jullie goedkeuring gerekend.
In september gaan we van start met de app voor het elektronisch invullen van het wedstrijdblad. Voor alle clubs
gaat de infovergadering door op dinsdag 10 juli, zelfde locatie als vandaag.
De scheidsrechters komen op donderdag 6 september aan de beurt in Zedelgem.
Op de vergadering van de clubs is het de bedoeling dat we de tablets overhandigen.
Voor deze tablets is een verzekering afgesloten bij Ethias.
Het gebruik van het elektronisch scoreblad zal er voor zorgen dat de boetes voor het verkeerd invullen van het
wedstrijdblad zouden wegvallen.
Nog goed nieuws het verplaatsen van de wedstrijden, die vallen een maand na aanvraag, kunnen nu kosteloos
uitgevoerd worden.
De kosten of boetes voor scheidrechters zijn nu gezakt naar 14.000 EURO. Met het nieuwe systeem die dit jaar is
voorgesteld op vorige algemene vergadering zou dit 12.000 EURO zijn.
In de oude versie 20.000 EURO.
De tweede schrapping in september is nu niet meer alleen voor de jeugd maar voor alle categorieën dus ook voor
senioren. Dit kan voor de clubs ook een kostenbesparing zijn.
Er worden geen scheidsrechter meer aangeduid voor U17 meisjes regionaal.
Het aantal scheidsrechters is gedaald van 119 naar 102. Het ziet ernaar uit dat deze trend zich zo zal
verderzetten.
We kunnen nu verder gaan met de drukke agenda.
Uitleg over de coachlicentie
De heer Kristof De Loose geeft aan de hand van een diavoorstelling uitleg over de evaluatie naar de toekomst toe
over de coachlicenties in het volleybal.
Na de uiteenzetting werden door de clubs vragen gesteld door de heer De Loose werden beantwoord.
Er werden ook enkele suggesties geopperd die door de Raad van Bestuur zullen bekeken worden.
GDPR
Peter Van Speybroeck geeft een stand van zaken in deze materie.
De clubs zelf zitten nog met veel vragen.
De Raad van Bestuur staat steeds ter beschikking om vragen hieromtrent te beantwoorden die gesteld kunnen
worden via e-mail: gdpr@kwvbv.be
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
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Verkiezing
1. Ondervoorzitter:
Stemophalers: Geert Willem (W-2077) en Frans Gevaert (W-0834)
kandidaat de heer Peter Van Speybroeck
Uitslag: voor:
67
tegen:
1
onthouding: 1
De heer Peter Van Speybroeck is verkozen als nieuwe Ondervoorzitter
Filip Rossel dankt de vergadering voor de voorbije samenwerking.

Kwijting aan de uittredende bestuurders
Goedkeuring:

voor:
68
tegen:
0
onthouding : 1

Voorstellen
1. Goedkeuren statuten.
a. Peter Van Speybroeck geeft uitleg over de wijzigingen die leiden tot de aanpassing van de
statuten.
voor:
69
tegen:
0
onthouding: 0
2. Voorstel uitgaande van clubs.
a. Rik Bekaert (W-1140) vraagt aan de Algemene Vergadering om het competitiereglement 20182019 te wijzigen aangaande de nieuwe regeling van de coachlicentie en stelt voor terug het
competitiereglement 2017-2018 te gebruiken voor het seizoen 2018-2019.
b. Gezien de Algemene Vergadering niet bevoegd is om te stemmen over wijzigingen van het
competitiereglement (conform de VZW wetgeving, conform ons Huishoudelijk Reglement), zal er
aldus geen stemming plaatsvinden over dit voorstel tot wijziging van het competitiereglement
2018-2019.
c. Hierop volgt een vinnig debat waaruit de vraag voorkomt van de leden van de A.V. dat de Raad
van Bestuur in de toekomst meer rekening zou moeten houden met voorstellen, ideeën en
opmerkingen gemaakt door de leden. De Raad van Bestuur reageert hierop dat zij dit zeker
zullen doen, doch dat zij zich steeds zal moeten houden aan de besluiten welke zijn opgemaakt
door Volley Vlaanderen en onze eigen Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Vraagstelling:
 Vragen in verband met de tablets
 de clubs zullen minimum elk 1 tablet krijgen.
 er zal eind augustus nog een praktische opleiding gegeven worden om het gebruik in de
praktijk te toetsen.
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Slotwoord door voorzitter:
Ik wens aan iedereen een deugddoende vakantie en zie jullie wellicht terug op een 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
Voorzitter

Eric Soete
Secretaris
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RAAD VAN BESTUUR
24 mei 2018

19U00

Au Damier Roeselare

1. Aanwezig: Johan Van Riet – Peter Van Speybroeck – Eric Soete – Eddy Degrave –
Norbert Verlinde – Frans Beuselinck - Viv Roelens – Filip Rossel
2. Goedkeuring verslagen
2.1. Raad van Bestuur van 24/4/2018
2.1.1.goedgekeurd
2.2. Dagelijks bestuur van 8/5/2018
2.2.1.goedgekeurd
2.3. Statuten en Reglementen van 27/4/2018
2.3.1.goedgekeurd
2.4. Commissie Promotie & Media van 3/5/2018
2.4.1.goedgekeurd
3. Volley Vlaanderen
3.1.1.1.
Jeugdwerking
3.1.1.1.1.
overlopen en enkele punten besproken
3.1.1.2.
Raad van Bestuur Volley Belgium
3.1.1.2.1.
Jean-Paul De Buysscher , Luc Declercq en Johan Van Riet maken deel uit
van het bestuur
3.1.1.3.
Voorstel tablets
3.1.1.3.1.
er zijn 2 opties
3.1.1.3.2.
elke club zal minimum 1 tablet krijgen
3.1.1.3.3.
op 10 juli gaat een uiteenzetting door in Roeselare (Schiervelde) over het
gebruik van de tablet
3.1.1.3.4.
er zal een 2de uitleg komen voor de gegadigden op de vergadering van de
scheidsrechters van 6 september in Zedelgem
3.1.1.3.5.
de clubs zullen de kans krijgen om tablets aan te kopen
4. Algemene Vergadering
4.1.1.1.
Jaarverslagen
4.1.1.1.1.
jaarverslagen van de commissies dienen tegen 10 juni binnen te zijn bij
de secretaris
4.1.1.2.
Uitnodiging
4.1.1.2.1.
opmaken van de dagorde
5. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement
5.1. Overlopen van het reglement en enkele kleine opmerkingen aangepast
5.2. Huishoudelijk reglement werd goedgekeurd
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6.

Goedkeuring Homologatiereglement
6.1. Goedgekeurd

7. Opleiding markeerders
7.1. Zie punt 3
8. Boeten scheidsrechters volgend seizoen
8.1. De boeten vallen vanaf volgend seizoen ten laste van de scheidsrechter en zullen niet meer aan
de clubs worden aangerekend
8.2. Tijdens de algemene vergadering van de scheidrechters zal hieromtrent worden
gecommuniceerd
9. Begroting en overzicht uitgaven
9.1. Overlopen van de huidige stand van zaken
9.2. Alle budgetten zijn onder controle
10. Beach
10.1.
10.2.

Voorlopig weinig inschrijvingen
Johan Van Riet kijkt voor uitrusting van de scheidsrechters

11. Reeksindelingen
11.1.
In 1ste divisie dames zijn er 2 West-Vlaamse ploegen en bij de heren zijn er 6
11.2.
In 2de divisie dames zijn er 4 West-Vlaamse ploegen en bij de heren 6
11.3.
3de provinciale heren bestaat uit 14 ploegen
11.4.
In 4de provinciale dames zijn er 3 reeksen van 13 ploegen
12. E-mail Slovo Brugge
12.1.
Besproken en zal worden beantwoord door Eddy Degrave
13. Coachlicentie
13.1.
Op de algemene vergadering zal er uitleg worden gegeven door Kristof De Loose over dit
item
14. Facebook
14.1.
Er zal worden gekeken hoe naar de toekomst toe meer gebruik kan gemaakt worden van
Facebook om het volleybal te promoten
14.2.
Zoeken naar een persoon die dit kan beheren
15. GDRP
15.1.
Peter Van Speybroeck geeft meer uitleg wat er al is gedaan om in orde te zijn en wat er
verder nog dient te worden uitgewerkt
16. Uitnodigingen
16.1.
Nihil
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EVENEMENTEN:
Raad van Bestuur in Zedelgem op 25/6/2018
Algemene Vergadering in Roeselare (Schiervelde) op 27/6/2018
Uiteenzetting gebruik van het elektronisch markeren in Roeselare op 22/7/2018
Algemene vergadering scheidsrechters in Zedelgem op 6/9/2018

Eric Soete
Verslag

Johan Van Riet
Voorzitter KWVBV
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VERSLAG SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE
17 mei 2018

19U30

’t Paviljoen Torhout

Dagorde:
1. Opname aanwezigheden
a. Aanwezig: Frans Beuselinck, Philippe Vangheluwe, Georges Luca, Didier Delvael, Marnick Lenoir
en Linde Maertens
b. Eenmalig aanwezig: Monique Vande Cavey en Filip Pauwels
2. Algemene vergadering september 2018
a. Waar
i. De Groene Meersen, Zedelgem
b. Wanneer
i. Donderdag 6 september 2018
c. Thema’s
i. VBRS
ii. Wedstrijdblad: werken met tablet
iii. Sanctietabel
iv. Modaliteiten promotie/degradatie
v. Gefloten reeksen komend seizoen
vi. Verslag maken: opmaken met samenwerking van PSC
3. Richtlijnen VBRS
a. Bestand opgemaakt door Philippe: overlopen en wordt verder besproken op volgende PSC
vergadering
4. Opleiding nieuwe scheidsrechters
a. Waar
i. De Groene Meerssen, Zedelgem, ‘t paviljoen
b. Wanneer
i. Zondag 2 september 2018
c. Programma
i. Idem vorig jaar
ii. Wedstrijdblad: papier/tablet
5. Gebruikelijke rubrieken
a. Alle correspondentie werd overlopen en wordt naar gereageerd waar nodig
b. Onderhoud met Filip Pauwels: match besproken en tips gegeven om gelijkaardige situaties te
vermijden.
6. Volgende vergadering
a. 2 augustus 2018 om 19u30 in Paviljoen in Torhout

13

VERSLAG PROMOTIE & MEDIA
03 mei 2018

20U00

Wingene

Aanwezig : Filip Rossel, Johny Engels, Rik Bekaert, Erik Dedeyne, Hugo Dedeyne , Marina Vanclooster

VERSLAG VERGADERING
1. Goedkeuring verslag vergadering 09 maart
Verslag wordt zonder bijkomende opmerkingen goedgekeurd. Verschillende items zullen in deze
vergadering nog aan bod komen
2. Toekomst commissie promotie en media
Voorzitter Filip geeft te kennen dat hij na 11 jaar zijn mandaat niet meer zal verlengen op de A.V. Ook
Erik, Marina en Hugo wensen hun activiteiten in P&M stop te zetten!
Johny en Rik wensen wel door te gaan.
Rik neemt zijn kandidatuur als voorzitter van de commissie P&M nog in overweging!
3. Persfiches
Omwille van de privacywet mogen de persfiches (in hun huidige vorm) niet meer!
Nochtans een prachtige manier om de pers op de hoogte te houden van de mogelijkheden tot
communicatie naar de ploegen toe.
4. Referendum ploeg van de week: eindstand en evaluatie
De laureaten:
1e Prov. Heren: Alfa Solutions Tievolley Tielt B
2e Prov. Heren: Rembert Torhout Heren B
3e prov. Heren: Roepovo Poperinge C
1e prov. Dames: Damesvolley Waregem A
2e prov. Dames A: Divo Ingelmunster A
2e prov. Dames B: VZW Volley Venus Oostkamp
3e prov. Dames A: Beaphar Poperinge B
3e prov. Dames B: VKT Torhout D
4e prov. Dames A: Mevo Ledegem
4e prov. Dames B: Alfa Solutions Tievolley Tielt C
4e prov. Dames C: Slovo Volley Brugge
Er wordt kennis genomen van het schrijven van de secretaris van Jumpers Middelkerke. (Opnieuw
Oostkamp als laureaat in 2e Prov. Dames B)
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Het is echter niet opportuun de reglementen te veranderen op het einde van een competitie.
Er kan wél een wijziging doorgevoerd worden bij de start van de volgende competitie! Misschien een
mogelijkheid voor hogervermelde secretaris om de rangen van P&M te versterken vanaf seizoen 2018 –
2019 en op die manier zijn zienswijze kracht bij te zetten?
5. Ploeg in de kijker seizoen 2017 – 2018: stand van zaken
De voorzitter dankt de medewerkers voor hun inzet om op regelmatige basis een ploeg in de kijker te
plaatsen. Ondanks de kritiek (“te veel foto’s… te weinig foto’s … te véél geschiedenis… te weinig
geschiedenis…”) hebben ze hun best gedaan om op een objectieve manier de voorzitters en
secretarissen van de diverse clubs hun zienswijze omtrent “hun” club naar voor te laten brengen!
Waarvoor dank.
Volgend seizoen komt hierop een vervolg meldt Rik.
6. Kampioenenviering en algemene vergadering
De kampioenenviering gaat door op vrijdag 11 mei 2018.
Filip, Johny en Rik zullen aanwezig zijn.
De algemene vergadering gaat door op woensdag 27 juni 2018.
7. Jaarverslag van onze commissie seizoen 2017 – 2018
Er wordt nota genomen van het jaarverslag, opgemaakt door voorzitter Filip.
Dit verslag wordt door iedereen goedgekeurd zonder verdere opmerkingen.
8. Allerlei en rondvraag
Wervik-Geluwe stopt er definitief mee! Hierdoor telt het KWVBV voortaan nog 71 clubs.
Filip vindt dat de Facebookpagina van het KWVBV zou moeten beheerd worden door de commissie
Promotie & Media. Nu komen er immers heel zelden nieuwe berichten en foto’s op onze
Facebookpagina. Ook de website van het KWVBV kan veel beter en bijvoorbeeld meer foto’s zouden op
onze homepage mogen staan.
Vraag van Marina: Géén scheidsrechters aanduiden van de eigen provincie tijdens de interprovinciale
eindronden zou waarschijnlijk op cruciale momenten de objectiviteit van de wedstrijdleiding
bevorderen.
Voorzitter Filip bedankt iedereen voor de medewerking in de voorbije 11 jaar en 63
commissievergaderingen.
De voorzitter
Filip Rossel

De secretaris
Hugo Dedeyne
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