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Berichten 
VRIENDJESDAG 

Vanuit volley West-Vlaanderen, commissie promotie en media willen we dit seizoen opnieuw een vriendjesdag 
organiseren. 
 
Omdat jullie mening en die van jullie trainers / medewerkers hierbij van belang is doen we een korte rondvraag 
aangaande een aantal punten omtrent de organisatie. 
 
Deze korte enquête neemt slechts een paar minuten in beslag om in te vullen, maar kan ons interessante 
informatie verschaffen om van dit evenement een topper te maken in de provincie. 
 
De enquête is in te vullen via deze link op facebook vóór 30 november 2018. 
 
Je mag deze link gerust verspreiden onder jullie trainers / medewerkers, hoe meer antwoorden hoe beter jullie 
mening in kaart wordt gebracht. Houd er wel rekening mee dat de doelgroep voor de vriendjesdag kinderen 
t.e.m. U13 is en je dus ook best beperkt tot medewerkers van deze doelgroep. 
 
Via deze gelegenheid willen we jullie er tevens op attent maken dat vanuit de nieuwe commissie promotie en 
media meer en meer belangrijke informatie via facebook verspreid zal worden of deelname zal gevraagd 
worden aan leuke acties.  
 
Het is dan ook van groot belang de facebookpagina https://www.facebook.com/pg/volleywestvlaanderen te 
verspreiden onder jullie leden (medewerkers en spelers) met de vraag deze te volgen. We zitten momenteel aan 
1000 volgers maar dat kunnen er nog een pak meer zijn om de volleybal-gemeenschap in West-Vlaanderen 
meer kracht te geven. 
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Ronde van Vlaanderen - clinic 

Dominique Baeyens  

Contact : Viviane Roelens - Jeugdverantwoordelijke Volley West-Vlaanderen - 
0486/635241 

Kris Eyckmans 

  

Zondag 1 6  december  2018 

10 u00 tot 12u30  

Sla je slag 

  

Schiervelde 
  

Diksmuidsesteenweg 396, 8800 Roeselare 

2 
  0  euro 

  
( b etalen ter plaatse ) 

gratis voor St 
  
art2Volleyclubs 

erkenning licenties C en J 

Inschrijven  via deze  lin k 

ten laatste op 1 0  december  2018 
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Verslagen bijeenkomsten
RAAD VAN BESTUUR 

27 september 2018    19U00     Au Damier Roeselare 
     
1. Aanwezig: Johan Van Riet – Peter Van Speybroeck – Eric Soete – Eddy Degrave –     

                   Norbert Verlinde – Viv Roelens - Frans Beuselinck 
 

2. Goedkeuring verslagen 
2.1. Raad van Bestuur van 23/8/2018 

2.1.1. goedgekeurd 
2.2. Dagelijks Bestuur van 21/9/2018 

2.2.1. goedgekeurd 
2.3. Scheidsrechterscommissie van 30/8/2018 

2.3.1. goedgekeurd 
2.4. Jeugdcommissie van 23/9/2018 

2.4.1. goedgekeurd 
2.5. Promotie en Media van 5/9/2018 

2.5.1. goedgekeurd 
2.6. Provinciale Organisatie Commissie  van 19/9/2018 

2.6.1. goedgekeurd 
 

3. Volley Belgium 
3.1.1.1. Coachlijnen vallen weg 
3.1.1.2. Nationale ploeg werd 7e op het W.K. 

 
4. Goedkeuren commissieleden 

4.1. Statuten en Reglementen 
4.1.1.1. Stijn Libbrecht 
4.1.1.2. Xavier Penninck 
4.1.1.3. Koen Surmont 

4.2. Scheidsrechterscommissie 
4.2.1.1. Philippe Vangheluwe 
4.2.1.2. Georges Luca 
4.2.1.3. Didier Delvael 
4.2.1.4. Marnick Lenoir 
4.2.1.5. Linde Maertens 

4.3. Jeugdcommissie 
4.3.1.1. Hans Verkest 
4.3.1.2. Patricia Joosten 
4.3.1.3. Pascale Marichal 
4.3.1.4. Henk Lagae 
4.3.1.5. Els Van De Vyvere 
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4.4. Competitie 
4.4.1.1. José Maes 
4.4.1.2. Frans Gevaert 
4.4.1.3. Johan Cardon 
4.4.1.4. Peter Debaere 
4.4.1.5. Hans De Pauw 

 
4.4.2. goedgekeurd 
4.4.3. voor volgend seizoen indienen samenstelling commissie tegen eind mei 

 
5. Aanpassing H.R. 

5.1. Naar aanleiding van het gesprek met Rony Raes, die als voorzitter van de Beach commissie wil 
fungeren, werd het H.R. in die zin aangepast dat de voorzitter van commissie niet elke R.v.B. 
dient bij te wonen gezien de beach maar over een kleine periode loopt. 

5.1.1.1. Rony Raes zal op de volgende R.v.B. worden uitgenodigd. 
 

6. Deontologische code 
6.1. Er zal een nieuwe deontologische code worden opgemaakt voor de leden van de R.v.B. alsook 

voor de commissieleden 
 

7. Commissie Promotie & Media 
7.1.1.1. Overlopen van het verslag van de bijeenkomst met de commissie 
7.1.1.2. De commissie staat voorlopig onder toezicht van de R.v.B. 
7.1.1.3. Op de A.V. van februari zullen er kandidaten voor het voorzitterschap worden 

opgevraagd 
7.1.1.4. Het referendum blijft voor dit jaar bestaan 
7.1.1.5. Er zijn mensen die de taak willen opnemen 

7.1.1.5.1. Johny Engels 
7.1.1.5.2. Rik Bekaert 
7.1.1.5.3. Yves Chanterie 
7.1.1.5.4. Hans Ocket 
7.1.1.5.5. Pedro Calleeuw 
7.1.1.5.6. Luck Demets 

 
8. Beachcommissie 

8.1.1.1.1. Er is een nood aan scheidsrechters die de spelregels van de beach onder 
de knie hebben 

8.1.1.1.2. Er zal meer ingezet worden op het aantrekken van jeugdspelers 
8.1.1.1.3. Er zal, samen met de V.V., uitgekeken worden om trainers af te 

vaardigen om trainingen te geven aan de jeugd 
8.1.1.1.4. De bedoeling is om ’s morgens een trainingssessie te geven en in de 

namiddag een tornooi te organiseren 
8.1.1.1.5. Er zal uitgekeken worden naar locaties die al over een infrastructuur 

voor het spelen van beach kunnen aanbieden om het opstellen van de pleinen 
te verlichten 

 
9. Verslagen R.v.B. 

9.1. De volgorde zoals in het H.R. opgesteld zal worden verder gevolgd 
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10. Communicatie tussen V.V. en Volley West-Vlaanderen 

10.1. Er is geen accurate communicatie tussen beiden. 
10.1.1.1. Naar de toekomst toe kijken hoe dit kan verbeteren 

 
11. Vriendjesdag 

11.1. Er zal met de commissie Promotie & Media overlegd worden om dit item te activeren 
 

12. Voorbereiding competitie 2019-2020 
12.1. De commissie is begonnen met het bekijken van huidig reglement 

12.1.1.1. Waar nodig zal er aangepast worden 
12.1.1.2. Er zal niet gewacht worden op de reglementering van V.V. om al begin volgend 

jaar het nieuwe reglement voor te leggen aan de clubs  
 

13. Vlaamse Jeugd Champions League 
13.1. Er zijn onvoldoende provinciale scheidsrechters gevonden 

13.1.1.1. Er zal beroep gedaan worden op federale scheidsrechters voor de manche in 
Roeselare 

13.1.1.2. V.V zal vanaf dit jaar de vergoedingen factureren aan de clubs 
 

14. Briefwisseling 
14.1.1.1. Uitnodiging Vlamvo Vlamertinge 

14.1.1.1.1.  E-mail van Gits over de match tegen Rokavo 
14.1.1.1.2.  Er was een akkoord tussen beide clubs 
14.1.1.1.3.  De zaak is hiermee afgesloten 
  

15. Allerlei 
15.1. Voorzitter 

15.1.1. Bedanking voor de attenties ter gelegenheid van zijn verjaardag 
 

15.2. Ondervoorzitter  
15.2.1. Nationale scheidsrechter vergadering 

15.2.1.1. Het programma voor het markeren van de wedstrijden met het ‘tiebreak 
systeem’ loopt mank 

15.2.1.2. Deze zaak zal verder worden opgevolgd 
 

15.3. Competitie 
15.3.1. Systeem met strafpunten zal in onze provincie dit jaar niet worden gevolgd 

 
 

 
 EVENEMENTEN: 

 Dagelijks Bestuur op vrijdag 19/10/2018 in Aartrijke 
 Raad van Bestuur op donderdag 25/10/2018 in Roeselare 
 Raad van Bestuur op donderdag 22/11/2018 in Roeselare 
 Bekertrekking op vrijdag 7/12/2018 in Zedelgem 
 Raad van Bestuur op dinsdag 18/12/2018 in Roeselare 
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 TO DO: 
 Eind mei van elk seizoen: opgeven van de samenstelling commissie 
 Competitiereglement voor volgend seizoen klaarmaken tegen eind december om voor 

te leggen aan de clubs in januari 
 

 
 

Eric Soete        Johan Van Riet 
Verslag        Voorzitter Volley West-Vlaanderen  
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PROVINCIALE SCHEIDSRECHTERS COMMISSIE 
 

18 Oktober 2018    19U30    ’t Paviljoen Torhout 
 
 
Dagorde: 
 

1. Opname aanwezigheden: 
                Aanwezig              : Frans Beuselinck, Philippe Vangheluwe, Georges Luca, Didier Delvael,    
                                                  en Marnick Lenoir  
                Verontschuldigd  : Linde Maertens(autopech) 

 
2. Waarnemingen 

Stagiairs : alle namen werden overlopen en OK bevonden 
Er starten 2 nieuwe SR’s via Vives project 
Promovendi: zij stijgen maximum één graad per 1/2 seizoen, ze moeten 
immers ervaring opdoen. 
Warre antwoord niet op de gestelde vraag omtrent zijn vervoersmogelijkheden. 
 

3. Statuut van de scheidsrechter 
Georges mailt ons bijgewerkte versie door. 
 

4. Regionale vergadering  
Brainstormen over thema, beslissing volgende vergadering. 

 
5. Gebruikelijke rubrieken 

Evaluatie aanduidingen: sommige weekends geen problemen, andere dan weer echt 
moeilijk. 
Agenda vergadering: vragen naar punten 2 weken op voorhand, voorstel  
agenda één  week voor de vergadering. 

 
6. Volgende vergadering 

06 December 2018 om 19u30 in ’t Paviljoen in Torhout 
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COMMISSIE STATUTEN EN REGLEMENTEN  
 
5 oktober 2018         19u00        Sporthal Gistel 
 
1/ Aanwezig:              Peter Van Speybroeck – Xavier Penninck – Stijn Libbrecht 
    Uitgenodigd:          Eddy Degrave 
    Verontschuldigd:  Koen Surmont, Johan Van Riet, Viv Roelens 
 
2/ Deontologische code (aangepaste versie GDPR). 
de leden van de commissie ondertekenen de nieuwe deontologische code. 
 
3/ Stand van zaken GDPR. 
Xavier Penninck schetst een stand van zaken betreffende de huidige situatie, deze is in vergelijking met vorig 
jaar niet echt veel meer veranderd, het Register voor Volley West-Vlaanderen is opgemaakt. 
 
4/ Overlopen aanpassingen HR (zie bijlage-wijzigingen in het rood) 
geen opmerkingen. 
 
5/ Voorbereiding competitiereglement 2019-2020 (Deadline eind januari 2019). 

5.1 Om de problemen die we gehad hebben bij de start van het seizoen 18-19  ( +1 statuut en J-licentie) 
heeft de RVB beslist om het nieuwe competitiereglement 19-20 nu tegen de eerste AV begin 2019 klaar te 
hebben zodat de clubs eventuele opmerkingen kunnen geven. 
 

5.2 Wedstrijdwijzigingen, beter afstemmen en omschrijven wat wel en niet kan. 
 

5.3 Verwijzing naar Volleyspike in het competitiereglement, hoe programma installeren en gebruiken 
(handleiding). 
 

5.4 In het nieuwe competitiereglement ook een verwijzing naar de coachlicenties maken, maar niet naar 
de boetes. 
 

5.5 Hiaat in reglement i.v.m. vlotten van spelers.  
In huidig competitiereglement 2018-2019 staat nu vermeld: 
B.16.1. Senioren mogen tijdens het seizoen viermaal ofwel van een lager spelende ploeg naar een hoger 
spelende ploeg, na viermaal effectief aantreden bij die horizontaal of (te schrappen) hoger spelende hoofdploeg 
(hoofdwedstrijd competitie en/of beker samengeteld), het kampioenschap verder spelen in die ploeg. Senioren 
kunnen niet horizontaal vlotten.  
 

5.6 Eddy Degrave zal met zijn commissie tegen eind november 2018 een eerste voorstel van het nieuwe 
competitiereglement 2019-2020 maken en deze dan aan de commissie statuten en reglementen bezorgen zodat 
deze die dan kan nalezen en nog eventuele opmerkingen kan formuleren. 
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5.7 aanpassing toe te voegen dat indien in één en dezelfde reeks twee ploegen van éénzelfde club 
spelen dat er maximaal één ploeg van de twee zonder beloften mag aantreden. 
 
 
6/ Voorbereiding jeugdcompetitiereglement 2019-2020 (Deadline eind januari 2019) 

6.1 opslag bij U15 na drie opslagen bij regionaal moet er doorgedraaid worden- provinciaal niet 
doordraaien, nu staat er niets gespecifieerd wanneer er regionale en provinciale ploegen in 1 reeks samen 
spelen. 
 
7/ Allerlei  

7.1 Xavier Penninck stelt de vraag of het niet opportuun is het competitiereglementen jeugd en senioren 
te splitsen en twee aparte reglementen op te maken, omdat bij de senioren de door te voeren wijzigingen in 
vergelijking met de jeugd veel kleiner zijn. 
 

7.2 indien Viv Roelens alsnog eens samen wenst te zitten om het jeugdcompetitiereglement van 
dichterbij door te nemen zijn de commissieleden bereidt hiertoe hun bijdrage te leveren. 
 

7.3 Stijn Libbrecht stelt voor om de volgende vergadering eens in een andere locatie te doen, waar 
iedereen zich in kan vinden.  
 
 
 
Peter Van Speybroeck 
Voorzitter en verslaggever. 
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BEACHCOMMISSIE 
 
Aanwezig: Rony Raes, Herman De Rycke (verslag), Johan van Riet, Dirk Debaene,  Eric Soete 

Verontschuldigd: Hans Verkest, Peter Debaere 

1. Algemene evaluatie van het voorbije werkjaar 
a. Aanwezigheden op de tornooien vrouwen  mannen (teams) 

i. Beveren-Leie   15  14 
ii. Blankenberge (met spetter) 12  25 

iii. Middelkerke (met spetter) 10  7 
iv. Blankenberge   8  4 
v. Knokke-Heist   10  0 

b. Jeugd: Blankenberge 15 – Knokke-Heist 21 (aantal deelnemers) 
c. Mogelijkse oorzaken mislukken senioren (2/3 van vorig jaar):  

i. Inschrijvingen via de website niet altijd even gemakkelijk 
ii. Meer Belgisch aanbod, waar het ook niet altijd eenvoudig was 

iii. Geen duidelijkheid Spetter – Officiële competitie 
iv. Veel mails verstuurd : worden zij nog gelezen (en onthouden?) 
v. Te veel goed weer? 

vi. Moeten wij interprovinciaal tornooi niet herwaarderen? 
vii. Moeten we wel altijd op zondag organiseren 

viii. Algemene teruggang volleybal bij volwassenen 
ix. Liggen er mogelijkheden bij de recreanten tornooien in Knokke en Heist? 

d. Jeugd: succes  
i. Formule trainen en dan tornooi werkt 

ii. Volgend seizoen uitbreiden naar U14-U16? Beachtrainers aanspreken 
iii. Trainers en Viviane Roelens aanspreken 

 
2. Speciefieke evaluatie van het voorbije werkjaar 

a. Locaties:  
i. Beveren-Leie: aangepaste formule met senioren op één dag. Ok. Jeugd in eigen 

organisatie ok. Extra manche 2019?  
ii. Blankenberge (met spetter) : misgelopen communicatie onderling en kwvbv-spetter 

iii. Middelkerke (met spetter) : alles naar Spetter. Formule toch wel anders. Scheidsrechters 
lang moeten wachten vooraleer te kunnen starten.  

iv. Blankenberge : goede medewerking van surfclub. 
v. Knokke-Heist : altijd bijzonder welkom in Knokke-heist. 

b. Spetter : duidelijk andere visie op het beachvolleybalverhaal. Materiaalkundig zeker ok, maar 
kost ook wel wat geld. Communicatie niet altijd even gemakkelijk en duidelijk.  

c. Arbiters : Moeten zij zo vroeg starten? Is dit nog wel opleiding naar Belgisch en wat is het 
resultaat van deze inspanning. Vanaf halve finales ?  

d. Parkeerplaatsen : altijd aangevraagd en ook gekregen. Soms niet meer in te vullen door refs 
omdat stadsdiensten niet wegslepen. 

e. Prijzen : moeten wij dit wel in vraag stellen? Want iedereen tevreden en kost niks. 
f. Catering : geen grote problemen aan de orde.  



 14 

 

 

g. Vlaamse kampioenschappen jeugd: we hebben te veel moeten bellen om onze getallen ingevuld 
te krijgen. In de toekomst nog meer in West-Vlaanderen? 

h. Vlaamse kampioenschappen senioren: ok voor de mannen, maar geen vrouwen.  
i. Deelname aan kringtornooien waarbij zaalclubs andere naburige clubs uitnodigen voor beach: 

geen 
j. Clinic met Kadijk: geen 
k. Start doorgedreven opleiding U16: nog niet 

 
3. Naar volgende vergadering:  

a. Zoeken naar Beachtrainers 
b. Trainers aanspreken om hun spelers te overtuigen om Beach te spelen 
c. Materiaal in orde brengen 
d. Zoeken naar bijkomende locatie waar reeds een aantal beachterreinen speelklaar liggen.  Steeds 

streven naar 5 tornooien, die dan wel goed gevuld zijn. 
i. Kalender opmaken 

ii. Aanvragen doen 
e. Samenwerking met Spetter verder bekijken 
f. Zoeken naar bijkomende medewerkers voor tornooien 
g. Zoeken naar een passende affiche 
h. Scheidsrechters verder evalueren.  

 
4. Varia:  

a. Graag duidelijkheid omtrent rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de provinciale 
beachverantwoordelijke (naar RVB in zomermaanden?). 

b. Komt er nog een eindfeestje met de zaalcompetitieverantwoordelijken? 
 

5. Volgende vergadering: dinsdag 20/11 in Damier te Roeselare  
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NAAM ORGANISERENDE CLUB   VC DENTERGEM VZW 

DATUM TORNOOI   28/12/2018 

NIVEAU   U13 

    U15 

    U17 

     

AANVANG TORNOOI   
U13: 13u30 
U15: 16u00 
U17: 16u30 

PLAATS GEBEUREN   Den Bul Markegem  

 

 


