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   evenementen 

Blz      6  verslag algemene vergadering 

Blz    10  verslagen bijeenkomsten 

   Raad van Bestuur 
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Berichten 
LEDEN- EN CLUBADMINISTRATIE 

  

OMSCHRIJVING  VAN  TOT  HOE   

LEDENADMINISTRATIE    

Overgang in onderling akkoord  16/mei  
  

elektronisch via Clubadministratie  
aangetekend versturen (poststempel)  

Schrappingsperiode 2  
(voor alle leden)  1/sep  15/sep  elektronisch via Clubadministratie   

CLUBADMINISTRATIE    

Naamwijziging club  na periode  
aanvraag naamwijziging  
aangetekend versturen (poststempel)  

 

EVENEMENTEN 
 

Binnenkort gaat nieuwe wetgeving rond cateringmateriaal (drankbekers, flesjes, enz.) van kracht. Ook 
sportclubs zullen hier, bij de organisatie van evenementen, mee geconfronteerd worden. We zetten de 
verplichtingen even op een rijtje. 

Vanaf 2020 zal het op alle evenementen – dus ook bv. bij sportwedstrijden – verboden zijn om drank te 
serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Frisdrank zal je moeten aankopen in glazen retourflessen of 
tappen via een postmixsysteem en aan de consument serveren in herbruikbare bekers. Hetzelfde geldt voor 
bieren: enkel nog uit vaten of glazen retourflessen en schenken in herbruikbare bekers. 

 

Voor niet-overheden (zoals sportclubs) nog een uitzondering mogelijk  

Kiest een (niet-overheid) organisator er toch voor om wegwerprecipiënten aan te bieden, dan moet hij die 
materialenstroom voor 90 procent (en vanaf 2022 voor 95 procent) opnieuw inzamelen – de bewijslast ligt bij 
de organisator. Jarenlange ervaring en projecten hebben aangetoond dat sorteerbakken niet helpen. Inzameling 
kan bijvoorbeeld wel slagen door te werken met een retoursysteem om de stroom zuiver terug te krijgen. 
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Wat zijn evenementen? 

Evenementen zijn periodieke of eenmalige gebeurtenissen op het gebied van kunst, cultuur, sport, feesten, 
kermis… De gebeurtenissen worden publiek aangekondigd, gaan op een welbepaald tijdstip door, zijn tijdelijk en 
iedereen is er welkom, al of niet tegen betaling. Het maakt niet uit of het op publiek of privaat terrein doorgaat, 
in een open of afgesloten ruimte. Voorbeelden zijn kermissen, braderijen, (muziek)festivals, stad-, gemeente-, 
dorps- of wijkfeesten, markten, sportmanifestaties, fuiven van jeugdbewegingen. Ook evenementen op plaatsen 
die ingericht zijn om evenementen te hosten, vallen hieronder, zoals sportstadions, concerthallen en 
cultuurcentra. Bijvoorbeeld, sportwedstrijden met publiek georganiseerd in een stadion, vallen ook onder deze 
regels. 

Activiteiten met een permanent karakter zoals pretparken, dierentuinen, strandbars, terrassen verbonden aan 
een café of restaurant, vallen niet onder de categorie “evenement”. De reguliere werking van een zwembad, 
sporthal, recreatiedomein e.d. valt ook niet onder de definitie van een evenement. Enkel als er speciale 
manifestaties in doorgaan, zoals een optreden of een wedstrijd of competitiematch waar publiek wordt voor 
uitgenodigd, en die een tijdelijk karakter hebben, moet het geheel worden beschouwd als een evenement.   

 

Wie is de eventorganisator? 

De eventorganisator is degene die het event organiseert. Bijvoorbeeld, in geval van een evenement dat in de 
openbare ruimte plaatsvindt, is degene die de aanvraag indient de eventorganisator. Het is aan de 
eventorganisator om ervoor te zorgen dat de nodige afspraken zijn gemaakt met alle aanbieders van dranken 
die binnen een afgebakende evenementenzone zitten. De eventorganisator is de eindverantwoordelijke voor de 
naleving van bovenstaande regels over bekers en drankverpakkingen. 

OVAM bracht meer informatie en een praktische handleiding rond retoursystemen samen op de website van 
de Groene Vent (externe link).  
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VERSLAG  ALGEMENE VERGADERING  
VOLLEY WEST-VLAANDEREN 

 
 
Donderdag 27/06/2019     20.00 u. Au Damier Roeselare 
 
 
Controle aanwezigheden en volmachten: 

 
Aanwezig: (65) Par-ky 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 - 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 – Beltona 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 – Volley Team Damme – vzw Volley Venus 
Oostkamp – Davolo Loppem – Divo Ingelmunster - Sportiva Langemark -  Beveren-Leie VBC – Volleyteam 
Lendelede – 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  

Afwezig: (5)  Volley Team Koksijde – Volley Oudenburg-Gistel – Davoz Zwevegem – Hyacinten  
                      Heuvelland – Volare Roeselare 
 
De reglementaire boete zal worden toegepast. 

 
 
Openingswoord door de voorzitter. 
 
Beste volleybalvrienden 
 
Ik heet iedereen van harte welkom op onze Algemene Vergadering. 
Hierbij wens ik de heer Rony Raes voor vanavond te verontschuldigen vanuit de Raad van Bestuur. 
Eerst en vooral wens ik alle mensen van de Raad van Bestuur en de commissieleden te bedanken voor hun inzet 
in het voorbije competitiejaar. 
Er staan volgende verkiezingen op de agenda  
Voorzitter en competitieleider.  
 
Voor de kandidatuur van voorzitter en competitieleider kunnen we verder op de diensten rekenen van mezelf en 
Eddy Degrave. 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 de reserven 
en jeugd zes tegen zes. Dit zal gebeuren met de verkorte markering. 
 
Het gebruik van het elektronisch scoreblad zal ervoor zorgen dat de boetes voor het verkeerd invullen van het 
wedstrijdblad zouden wegvallen. 
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Er wordt geen scheidsrechter meer aangeduid bij de jeugdwedstrijden. Ook wordt er geen tweede scheidsrechter 
meer aangeduid in derde provinciale heren en eerste provinciale dames 
 
Het aantal scheidsrechters is gedaald van 119 naar 95. Het ziet ernaar uit dat deze trend zich zo zal 
verderzetten. 
 
In augustus moeten we afscheid nemen van onze jeugdverantwoordelijke Viv Roelens. 
 
Viv had dit al op de vorige algemene vergadering aangekondigd. 
 
Ze is gestart met deze functie in 2007 nadat er enkele jaren na Frank Lobel geen jeugdverantwoordelijke meer 
was. 
 
Viv heeft de jeugdwerking in West-Vlaanderen nieuw leven ingeblazen. Ze stond als voorzitter van deze 
commissie tussen de ouders en de jeugdspelers, ze werd door iedereen (clubs, trainers, Raad van Bestuur West-
Vlaanderen, collega’s jeugdverantwoordelijken Volley Vlaanderen en Volley West-Vlaanderen) erg gewaardeerd 
voor haar inzet en kennis waarmee ze de commissie jeugdselectie en techniek leidde.  
 
De volley tour is dankzij haar een mooi succesverhaal waar menig provincie jaloers op zijn. 
Haar opvolgen is een moeilijke opdracht. Tot nu toe hebben we nog niemand die zich geroepen voelt voor deze 
functie. 
 
Hierbij doen we nogmaals een oproep: kandidaten kunnen zich tot mij of iemand van de Raad van Bestuur 
wenden. 
 
Viv heeft alvast toegezegd om de kandidaat mee te helpen bij de opstart van deze uitdaging. 
Vanuit de Raad van Bestuur willen we Viv bedanken met een cadeau. 
 
 
Goedkeuren van de jaarverslagen 
 

Er waren geen opmerkingen over de verslagen welke verschenen in West-Volley 
Uitslag: voor:             65 

       tegen:                     0 
       onthouding:            0 

 
De verslagen zijn goedgekeurd 

 
 
Verkiezing 
 

1. Voorzitter:   
 

Stemophalers: Frederick Potvliege (W-1670) en Patrick Rotsaert (W-0354) 
                                                                                                                                                                      

kandidaat de heer Johan Van Riet 
                 Uitslag: voor:             62     

                 tegen:             2 
                 onthouding:    1 

 
De heer Johan Van Riet is opnieuw verkozen als nieuwe Voorzitter 
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2. Voorzitter Competitie 

 
Stemophalers: José Maes (W-0834) en Frank Rosseel (W-2041) 
        

kandidaat de heer Eddy Degrave 
Uitslag: voor:           64       

tegen:           0 
               onthouding:  0 
      ongeldig:      1 

 
De heer Eddy Degrave is opnieuw verkozen als Voorzitter Competitie 

 
 
Kwijting aan de uittredende bestuurders 
 
Goedkeuring:   voor:                65 
    tegen:                0 
    onthouding:       0 
 
 
Voorstellen 
 

1. Uitgaande van de clubs. 
Nihil 
 

2. Voorstellen uitgaande van de Raad van Bestuur 
a. Het woord “beloften” vervangen door “reserven” analoog bij de andere provincies 

 
voor:                57 

     tegen:                6 
     onthouding:       2 
 

b. Er zal een oproep verschijnen tot het opvragen van kandidaten voor een nieuwe commissie 
in de Raad van Bestuur: commissie Recrea & G-Sport 

 
 
Vraagstelling:  
 
 Vragen in verband met publicatie uitnodiging en kandidatuurstelling 

 Er zal een aanpassing worden gemaakt in het Huishoudelijk Reglement om in de toekomst 
een betere communicatie te geven 

 
Varia: 
 
 Uitleg over de selectietraining bij de jeugd 

 
Werking  Selectie vanaf 2019  

- regiotrainingen in het najaar voor geboortejaar 2008 
- selectietrainingen voor dit geboortejaar vanaf oktober  tot april 
- selectietrainingen voor 2007 vanaf oktober tot april 
- regiotrainingen in het voorjaar voor een nieuwe lichting 2009 
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Deze cyclus wordt elk seizoen herhaald. 
Voor de regiotrainingen vragen we de medewerking van de clubs. 
Elke club kan zich kandidaat stellen om een regiotraining  te organiseren. 
Je stelt 3 terreinen ter beschikking met de nodige materialen zoals netten, ballen, hoepels,  
kleedkamers. 
De selectietrainers komen de training geven aan de kinderen uit de regio.  
Het secretariaat van de selectie zorgt voor de uitnodigingen alsook de opvolging van de  
inschrijvingen. 
De jeugdtrainers van de plaatselijke clubs mogen de trainingen volgen. 

 
 
 Prijsuitreiking na-actie Vriendjesdag 

o in de categorie filmpjes ging de prijs naar VT Lichtervelde 
o in de categorie foto’s ging de prijs naar Beltona Dynamivo Dadizele 

 
 
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      Eric Soete 
Voorzitter Volley West-Vlaanderen   Secretaris Volley West-Vlaanderen 
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Verslagen bijeenkomsten
RAAD VAN BESTUUR 
23 mei 2019  19u00    Au Damier Roeselare 
 
Dagorde: 
 
1. Opname aanwezigheden: 

1.1.  Aanwezig              : Johan Van Riet – Peter Van Speybroeck – Eric Soete – Eddy Degrave – Norbert  
      Verlinde – Frans  Beuselinck – Viv Roelens - Rony Raes – Rik Bekaert 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

2.1.  Raad van Bestuur van 26/4/2019 
2.1.1.  goedgekeurd 

2.2.  Scheidsrechterscommissie van 24/4/2019 
2.2.1.  goedgekeurd 

 
3. V.V. 

3.1.  Hervorming jeugdcommissie 
3.1.1.  Raad van Bestuur blijft negatief tegenover het spelen van telkens 5 sets bij de jeugd 

 
4. Uitzondering op competitiereglement B.4 

4.1.  Enkele clubs hebben een uitzondering gevraagd voor volgend seizoen 
4.1.1.  het competitiereglement zal integraal worden toegepast en er kan geen uitzondering gegeven 

worden 
 
5. Nationale ploeg 

5.1.  Tijdens het E.K. weekend mogen er geen wedstrijden of tornooien plaatsvinden in het weekend van 13 
en 14 september en zaterdag 21 september 

 
6. Algemene vergadering op 27 juni 

6.1.  Bij varia zal Viv Roelens uitleg geven over de selectiewerking van de jeugd 
6.2.  Voorstel uitgaande van R.v.B. 

6.2.1.  het woord ‘beloften’ vervangen door ‘reserven’  
6.2.2.  bijkomende commissie ‘Recrea & G-Sport’ 

- Huishoudelijk reglement aanpassen als er zich kandidaten aanbieden 
 

7. Tablets 
7.1.  De verdeling zal gebeuren op de Algemene Vergadering 
7.2.  De club van Volley Oostkamp zal de tablet gratis ontvangen gezien ze verleden jaar geen seniorenploeg 
hadden en geen hebben ontvangen zoals alle andere clubs er wel een hebben ontvangen 
7.3.  Het gebruik voor de jeugd en de reserven zal gebeuren in verkorte versie 

 
 



 11 

 

 

 
8. Evaluaties finales 

8.1.  Vlaamse eindronden 
8.1.1.  in Roeselare alles goed verlopen op beide dagen 
8.1.2.  in Torhout viel de prijsuitreiking tegen (geen bekers voorzien door V.V) 

 
9. Wijziging reglementen 

9.1.  Voorstel voorlopig afwachten tot er kandidaten zijn 
9.2.  Kandidaten uitnodigen eventueel in september om de taakomschrijving te vervolledigen 

 
10. Correspondentie en briefwisseling 

10.1. E-mail Langemark 
10.1.1. Frans Beuselinck zal antwoorden 

10.2. E-mail Packo Zedelgem 
10.2.1. Johan Van Riet zal antwoorden 

10.3. E-mail Slovo Brugge 
10.3.1. Peter Van Speybrouck zal antwoorden 

10.4. Uitnodiging Brevo 
10.4.1. Johan, Peter en Viv waren aanwezig 

 
11. Raad van Bestuur 

11.1.  Voorzitter 
11.1.1. Volley Vlaanderen 

- overlopen vergaderingen 
11.1.2. Coachlicenties 

- boeten zijn niet in evenredigheid en onmenselijk groot 
- zal dit op de volgende Raad van Bestuur VV aankaarten 

 
11.2.  Ondervoorzitter 

11.2.1. Clubs ondersteunen met een bedrag van 500 € die een aanbesteding doen bij de nationale   
jeugdeindronden VV 

- toegangskaarten bezorgen  
- zichtbaarheid Volley West-Vlaanderen 
- Torhout zal met terugwerkende kracht worden ondersteund 

 
11.3.  Secretaris 

11.3.1. Commissieleden 
- ontvangen 

11.3.2. Jaarverslagen 
- Klaar om te verschijnen in Westvolley 

11.3.3. Publicaties bondsparket 
- Zullen in Westvolley verschijnen met link naar de website van V.V. 

 
11.4.  Competitie & organisatie 

11.4.1.  Reeksindeling zo goed als klaar 
11.4.2.  Bekertrekking in de maand juni 
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11.5. Scheidsrechterscommissie 

11.5.1. Geen 2de scheidsrechter meer bij de dames en herencompetitie (onder voorbehoud van  
    aantal inschrijvingen) 

 
11.6. Jeugdcommissie 

11.6.1. Nog steeds geen opvolger gevonden 
 

11.7. Promotie & Media 
11.7.1. Vriendjesdag was een succes 
11.7.2. Evaluatie volgt 

 
11.8. Financieel bestuurder 

11.8.1. Compensatiekas dient nog te worden uitgerekend 
11.8.2. Aanpassen van namen in het programma 
11.8.3. Bestellingen gratis afgeven tijdens A.V. 
11.8.4. Alle saldo’s van de aanbestedingen zijn vereffend 

 
11.9. Beach 

11.9.1. Eerstvolgend tornooi in Kortrijk 
- Inschrijvingen komen (zoals steeds) traag binnen 

11.9.2. Aankondigen van de tornooien via facebook en persoonlijke e-mail 
 
 

OP TE VOLGEN PUNTEN 
 

TE DOEN WIE STREEFDATUM 
Aanpassen huishoudelijk reglement Peter  

 
 
EVENEMENTEN 
  

EVENEMENT WAAR DATUM 
Beachmanche senioren Kortrijk vrijdag 31/5/2019 
Belgian Beachmanche Kortrijk zaterdag 1/6/2019 
 Kortrijk zondag 2/6/2019 
Volleyball Nations League dames  Kortrijk dinsdag 4/6/2019 
Volleyball Nations League dames  Kortrijk woensdag 5/6/2019 
Volleyball Nations League dames  Kortrijk donderdag 6/6/2019 
European Golden League mannen Kortrijk zaterdag 8/6/2019 
Belgian Beachmanche Ieper zaterdag 15/6/2019 
 Ieper zondag 16/6/2019 
Dagelijks Bestuur Zedelgem vrijdag 21/6/2019 
Raad van Bestuur Zedelgem vrijdag 21/6/2019 
Algemene Vergadering  Roeselare donderdag 27/6/2019 



 13 

 

 

Beachmanche senioren Beveren-Leie zondag 30/6/2019 
Beachmanche jeugd en senioren Middelkerke zondag 7/7/2019 
Beachmanche jeugd en senioren Zeebrugge zondag 14/7/2019 
Beachmanche jeugd en senioren Blankenberge zondag 21/7/2019 
Beachmanche Knokke-Heist zondag 28/7/2019 
Masters Belgian Beachvolley Knokke-Heist zaterdag 10/8/2019 
 Knokke-Heist zondag 11/8/2019 

 
 
TO DO 
 

 Eind mei van elk seizoen samenstelling commissie doorgeven
 Reglementen voor volgend seizoen klaarmaken tegen eind januari om voor te leggen op de 

Algemene Vergadering aan de clubs 


  
Eric Soete       Johan Van Riet 
Verslag        Voorzitter Volley West-Vlaanderen  
 

 

 

 


