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VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE 

 

De Vlaamse Jeugd Champions League verzamelt de beste Vlaamse jeugdploegen van U11 tot U19. 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt er 1 of 2 toernooi(en) gespeeld in drie schoolvakanties. 

Tijdens het herfst- kerst- en paasverlof moet iedere deelnemende club minstens 1 toernooi organiseren. 

De Champions League is bedoeld om talenten nog extra wedstrijdmomenten aan te bieden tegen 

gelijkwaardige tegenstanders. Afgelopen herfstvakantie waren dit de winnaars.  
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RAAD VAN BESTUUR 

29 augustus 2019  19u00    Roeselare 

 

Dagorde: 

 

1. Opname aanwezigheden: 
1.1.  Aanwezig           : Johan Van Riet – Peter Van Speybroeck – Eric Soete – Eddy Degrave –  

    Norbert Verlinde – Frans  Beuselinck – Rony Raes – Rik Bekaert 

               Verontschuldigd: Viv Roelens 

 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
2.1.  Raad van Bestuur van 21/6/2019 

2.1.1.  goedgekeurd 
2.2.  Scheidsrechterscommissie van 28/6/2019 

2.2.1.  goedgekeurd 
 

3. V.V. 
3.1.  Jeugdwerking 

3.1.1.  Uitleg door Peter van de huidige stand van zaken 
3.2.  Scheidsrechters 

3.2.1.  Er wordt een systeem uitgewerkt om de werking te coördineren 
3.2.2.  Er zullen per provincie enkele coördinatoren worden gezocht 

 

4. Jeugdcompetitie 
4.1.  Viv is niet aanwezig  

 

5. Aanbestedingsvoorwaarden 
5.1.  Overlopen 
5.2.  Enkele kleine wijzigingen aangebracht 
5.3.  Terug opsturen naar RvB ter goedkeuring 

 

6. Statuten en reglementen 
6.1.  Besproken en goedgekeurd 

 

7. Competitiereglement 
7.1.  Wijzigingen aangebracht in verband met de naam ‘reserves’ 
7.2.  Goedgekeurd 

 

8. Provinciale scheidsrechters 
8.1.  6 nieuwe scheidsrechters ingeschreven 
8.2.  Er zijn 92 actieve scheidsrechters voorhanden 
8.3.  Alle waarnemingsverslagen dienen via Volley-admin worden ingegeven 
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8.4.  Woensdag 11 september provinciale bijeenkomst scheidsrechters 
8.5.  Scheidsrechters moeten opgeven wanneer ze een tornooi fluiten 

 

9. Correspondentie en briefwisseling 
9.1. E-mail Joke Bruneel 

9.1.1. Peter Van Speybroeck heeft geantwoord 
9.2.  E-mail Patrick Huwel 

9.2.1.  Peter Van Speybroeck heeft geantwoord 
9.3.  E-mail Lode Messiaen 

9.3.1.  beantwoord 
9.4.  E-mail Steen 

9.4.1. Peter Van Speybroeck heeft geantwoord 
 

10. Raad van Bestuur 
10.1. Voorzitter 

- vooraf agendapunten van de commissies doorgeven aan de RvB 
- programma Peeple wordt verder opgevolgd 
- 20-jaar Bevo Roeselare 
- ploegvoorstelling Black en White Company Lendelede 

 

10.2. Ondervoorzitter 
- Homologatiedokumenten doorsturen naar RvB  

 

10.3.  Secretaris 
- nihil 

 

10.4. Competitie & organisatie 
- bekertrekking op 6 december 

 

10.5. Scheidsrechterscommissie 
- uitkijken naar grote maten kledij scheidsrechters 

 

10.6. Jeugdcommissie 
- nihil 

 

10.7. Promotie & Media 
- Hans Ocket uitnodigen op RvB van de maand oktober 

 

10.8. Financieel bestuurder 
- alle facturen zijn betaald 
- kilometervergoeding wordt 0.36 euro 
- oplossen problemen onkostennota’s 

 

10.9. Beach 
* overlopen aantal ploegen tijdens het laatste seizoen 
* fouten in het systeem aanpakken 
* heren- en damesploegen uit de provinciale reeksen op tornooien krijgen 
* uniforme aanpak tussen de verschillende provincies bespreken in VV 
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* jeugdploegen meer mobiliseren 
 

 
OP TE VOLGEN PUNTEN 

 

TE DOEN WIE STREEFDATUM 

Opvragen kandidaten Jeugdcommissie Eric Algemene vergadering 

 

 

EVENEMENTEN 

  

EVENEMENT WAAR DATUM 

Bijeenkomst scheidsrechters Zedelgem woensdag 11/9/2019 

Raad van Bestuur Roeselare vrijdag 20/9/2019 

Raad van Bestuur Roeselare Donderdag 31/10/2019 

Raad van Bestuur Roeselare Donderdag 28/11/2019 

Raad van Bestuur Roeselare Vrijdag 20/12/2019 

 

 

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 Vlaanderen  
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20 september 2019  19u00    Roeselare 

 
  
Dagorde: 
 
1.Opname aanwezigheden: 
               Aanwezig: Johan Van Riet, Peter Van Speybroeck, Norbert Verlinde, Frans Beuselinck,  
                                   Eddy Degrave, Rik Bekaert 

Verontschuldigd: Ronny Raes, Viv Roelens, Eric Soete,  
we wensen Eric veel beterschap en een voorspoedig herstel na zijn operatie 
 

2. Goedkeuring verslagen  
 - Raad van Bestuur van 29 augustus 2019: toevoeging evenementen:  
                                testwedstrijden 4° provinciale dames op zondag 03/05/2019.          
 
3. Nieuws vanuit Volley Vlaanderen. 
  Jeugdsportfonds:  
                               6 ploegen met 4 sterren 
                              10 ploegen met 3 sterren 
                                6 ploegen met 2 sterren 
                               16 ploegen met 1 ster 
                               Deelnemende clubs 180 waarvan 38 West-Vlaamse clubs 
  Volley Spike 
                               Er is keuzemogelijkheid tussen de standaard of lightversie,  
                               voor de beker als competitie voor de jeugd wordt de light versie gebruikt. 
                               We overlopen de uitleg van de lightversie die door Steven Decanniere werd aangemaakt. 
                               Deze PowerPoint wordt ook op de website geplaatst. 
                               Steven is bereid om voor de markeerders een infoavond sessie te houden, deze zouden we  
                               laten doorgaan op vrijdag 04-10-19 in de Blauwe Zaal in Schiervelde Roeselare. Johan  
                               verstuurd uitnodigingen naar de clubs. 
  2-2 plaats organisatie EVC Vilvoorde 
                                Deze organisatie blijft in Vilvoorde. 
   
4. Commissie  

Goedkeuren commissie verslagen: 
*Verslag Jeugdcommissie 22-06-2019 
*Verslag PSC 06-09-2019 
*Verslag POC 28-08-2019 
Punt 3 aan te passen: de plaats wordt nog bepaald voor nacompetitie 4° provinciale dames 
*Verslag LOC 20-08-2019, benadrukken dat binnen de commissie LOC ieder lid de boetes voor tekort 
aan coaches dient aan te kaarten binnen zijn provincie met hun VZ en leden van de RvB. 
*Verslag Promotie en Media van 05-09-2019:  
AMA vervangen door Beach volleybal West-Vlaanderen,  
Johan neemt contact i.v.m. T-shirts 
*Verslag algemene vergadering scheidsrechters 11-09-2019. 
Agenda’s komende commissievergaderingen: 
Iedere commissie VZ kijkt met zijn commissie wanneer de volgende vergaderingen zijn, we  
proberen daar een lijn in te krijgen zodat de agenda’s VOOR de commissievergaderingen op de RvB  
Kunnen worden besproken. 

 
5. Correspondentie 
 We vernemen het overlijden SR Jean Claude Bau. De RvB biedt zijn medeleven aan familie en   
                Volleybalclub Comines waar Jean Claude aangesloten was. 
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6. Te behandelen punten: 
 -  Scheidsrechterscommissie  
   Uiteenzetting masterplan 2020-2025. Frans geeft meer duiding, bedoeling is om via  

diverse acties nieuwe SR’s aan te trekken. Er is een volledige doorlichting gemaakt en er is een 
anagram opgemaakt van waar we naartoe willen gaan i.v.m. de beschikbare SR. Vraag is hoe gaan 
de club ambassadeurs aangesteld gaan worden, is er hier een opleiding voorzien?  
Leeftijd SR 12 jaar is wel zeer jong. Wat te verwachten van de onlineversie opleiding tot aspirant 
SR. Bedoeling is om de rekrutering over de provinciegrenzen gelijk te trekken. Dit betreft een 
basisconcept die dient te worden uitgewerkt. 

Voorzitter  
 Peepl: Johan geeft stand van zaken terug, voorbereiding is klaar, na EK wordt dit door  
                Johan afgewerkt en klaargemaakt tegen volgende RvB. Documenten, uitnodigingen  
                Voor vergaderingen, enz.… zullen hierlangs verlopen. Is GDPR goedgekeurd. 
 50 jaar Bevo 
                Verontschuldigd voor niet aanwezig zijn bij de officiële viering, 
                bij 2de thuismatch zullen leden van de  RvB aanwezig zijn met attentie. 
                Misnoegdheid over het niet bereikbaar zijn van het secretariaat VV tijdens het EK 

 - Ondervoorzitter 
   Stand van zaken werkgroep jeugd 
.    Overlopen vergadering NSC 
                                               Betreurd het niet behandelen van nieuw Statuut SR op AV SR. 
                                               Jan Van Den Braembussche is ondervoorzitter geworden van de Europese doven 

Volleybalfederatie. Tevens is hij voorzitter geworden van het Belgische Dovenvolleybalbond. 
                                               Welgemeende felicitaties vanwege de RvB. 
   
 - Competitie & Organisaties 
   Bijvoegen bij VolleySpike,  

Aanmaak en bijwerken handleiding ook voor VolleySpike light. 
 
 - Jeugd & Selectie 
   Rechtzetting West Volley Start 2 Volley, dient nog te worden gedaan. Situatie 
                                               blijft zoals vorig jaar, de clubs betalen bij inschrijving 125 euro 
   
 - Financieel Bestuurder 

Samenstelling Beach commissie: verplaatsen naar oktober. 
Ondertekening deontologische code voor de verschillende commissies en RvB: 
Vraag aan Eric om na te zien wie nog ontbreekt. 
Invullen onkostennota’s: 

Km-vergoeding: 0,36 €/km  
Bij collectieve onkostennota: steeds bewijsstuk km-vergoeding per activiteit bijvoegen, 
Johan en Norbert zullen bij eerstvolgende vergadering jeugdcommissie 
Aanwezig zijn om dit te bespreken met de commissie. 
Maximum dagvergoeding: 34 € 
Diversen: altijd met bewijsstukken!   

Toegang facturatieprogramma voor OV, PSC, POC! 
 

 - Beachcompetitie 
- Promotie & Media  
- Secretaris 
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OP TE VOLGEN PUNTEN 
 
TO DO                                                                              WIE                   STREEFDATUM 
Homologatieformulieren aan RVB bezorgen            Eric                   tegen volgende RVB 
 
EVENEMENTEN 
  
Dagelijks Bestuur en Raad van Bestuur                        Roeselare                Vrijdag 31/10/2019 
Dagelijks Bestuur en Raad van Bestuur                        Roeselare                Vrijdag 28/11/2019 
Algemene Vergadering Volley Vlaanderen                  Vilvoorde                 Vrijdag 29/11/2019 
Bekertrekking                                                                    Zedelgem                Vrijdag 06/12/2019 
Dagelijks Bestuur en Raad van Bestuur                        Roeselare                Vrijdag 20/12/2019 
Halve finales dames beker Volley West-Vlaanderen nog te bepalen        Zaterdag 07/03/2020 
Halve finales heren beker Volley West-Vlaanderen   nog te bepalen       Zondag 08/03/2020 
Jeugd bekerfinales beker Volley West-Vlaanderen   nog te bepalen       Zaterdag 11/04/2020 
Bekerfinales senioren Volley West-Vlaanderen          nog te bepalen       Maandag 13/04/2020 
Jeugdeindronden                                                             nog te bepalen       Zaterdag 02/05/2020 
Kampioenenviering jeugdploegen                                nog te bepalen       Zaterdag 02/05/2020 
Testwedstrijden 2° en 3° provinciale dames               nog te bepalen       Zaterdag 02/05/2020   
Testwedstrijden 4° provinciale dames                         nog te bepalen       Zondag 03/05/2020 
 
TO DO 

  opmaken competitiereglement tegen eind januari 

 eind mei van elk seizoen: samenstelling commissie opmaken 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Van Riet     Peter Van Speybroeck 
Voorzitter Volley West-Vlaanderen  Verslaggever  
                                                                                              Ondervoorzitter Volley West-Vlaanderen  
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ONTMOETINGSCOMMISSIE

 
woensdag 28-08-2019 
 
Plaats: Ten huize van Hans De Pauw 
Aanwezig: Eddy Degrave, José Maes, Frans Gevaert, Johan Cardon, Hans De Pauw, 

Peter Debaere 
Verontschuldigd: nihil 
Verslaggever : Hans De Pauw 
 
 
1. Verslag van de vorige vergadering 
Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd 
 
2. Vastleggen data komende vergaderingen 
Deze commissie tracht samen te komen om de 6 weken. Afhankelijk van de actualiteit of 
voorziene organisaties kan van deze planning worden afgeweken. 
De volgende data werden weerhouden: 
- Woensdag 09-10-2019 
- Donderdag 21-11-2019 
- Donderdag 16-01-2020 
- Donderdag 13-02-2020 
- Donderdag 26-03-2020 
- De bekertrekking is voorzien op vrijdag 06-12-2019. 
 
3. Aanbestedingen komende organisaties 
De modaliteiten van de aanbestedingen worden morgen, donderdag 29-08-2019, 
vastgelegd. 
Hier volgen de data van de organisaties: 
- Zaterdag 7 en zondag 8 maart 2020: halve finales beker (7/3 dames, 8/3 heren) 
- Paaszaterdag 11-april-2020: jeugdbekerfinales 
- Paasmaandag 13-april-2020: seniorenfinales 
- Zaterdag 2 mei 2020: jeugdeindronden, kampioenenviering + testwedstrijden provinciale 
heren en dames 
- De datum voor de eindronden vierde provinciale dames wordt nog bepaald. 
 
4. Aanvraag wedstrijdwijzigingen 
Dit loopt goed. 
Er worden een drietal nacompetities georganiseerd: 
- 3de provinciale heren, nacompetitie met 4 x 4 ploegen, start in weekend van 29-02-2020 
en 01-03-2020, uitstel van matchen bij gewone competitie maximaal tot 09-02-2020 
- U17 jongens regionaal, nacompetitie met 3 x 3 ploegen, gewone competitie loopt 
maximaal tot 01-03-2020 
- U15 meisjes provinciaal, nacompetitie met 4 x 4, maximaal tot 09-02-2020 
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5. Bekerwedstrijden 
De bekercompetitie start op 31-08-2019 en 01-09-2019. 
Voor alle bekerweekends zijn er op heden al 76 wijzigingen aangevraagd. 
Opmerking van de competitieleider: de U15 jongens van Apollo Koekelare is een 
samengestelde ploeg en mag dus niet aantreden in de beker op 01-02-2019. Deze ploeg 
wordt dan ook uit de tabel gehaald en de tegenstander gaat dus door naar de volgende 
ronde. 
 
6. Plusstatuten 
Probleem: een speler/speelster mag ten hoogste 2 jaar aangesloten zijn om van het 
plusstatuut te kunnen genieten, een speler die op moment van aanvraag plusstatuut meer 
dan 2 jaar is aangesloten, wordt bijgevolg geweigerd. 
Er zijn diverse ploegen die een dergelijke aanvraag hebben gedaan, deze aanvragen zullen 
dus worden geweigerd. 
 
7. Wedstrijdbladen en boeten 
Vorig seizoen werd vastgesteld dat er een aantal elektronische bladen niet toekwamen 
omwille van diverse redenen (geen verbinding, problemen met een tablet, …). Een 
papieren wedstrijdblad kwam vaak ook niet toe, terwijl dit verplicht is. 
 
Onderstaand voorstel werd opgesteld: 
 
Voor alle seniorswedstrijden (hoofd en reserven) en jeugdwedstrijden met zes tegen zes 
spelers: 

 moeten alle digitale wedstrijdbladen opgeladen en doorgestuurd worden via 
volleyspike zo snel mogelijk na de wedstrijd en ten laatste voor zondag om 
middernacht van dat weekend. 

 Als dat om welke reden dan ook niet kan dient een mail gestuurd naar José Maes 
(jose.maes3@telenet.be  en in CC naar Eddy Degrave (eddy.degrave@telenet.be) 
voor zondagmiddernacht van dat weekend met een duidelijke reden waarom dit niet 
kon. Men moet in dit geval ook de uitslag ingeven via volleyadmin voor zondag om 
middernacht van dat weekend. Tevens dient ten laatste de eerstvolgende vrijdag 
het vervangende wedstrijdblad aanwezig te zijn bij José Maes, Rijkestraat 3, 8750 
Zwevezele. Als er geen wedstrijdblad kan opgestuurd worden dient dit duidelijk, 
met de reden, vermeld op de mail. 

Voor alle andere jeugdwedstrijden (ook 2.0 en 2.b): 
 moeten alle uitslagen ingegeven worden via volleyadmin en dit voor zondag om 

middernacht van dat weekend. Als de uitslagen ingevuld werden,moeten de 
wedstrijdbladen  ten laatste de tweede vrijdag na de wedstrijd aanwezig zijn bij 
José Maes, Rijkestraat 3, 8750 Zwevezele. 

 Als de uitslag niet werd ingegeven, moeten de wedstrijdbladen ten laatste de eerste 
vrijdag na de wedstrijd aanwezig zijn bij José Maes. 

Ook bij bekerwedstrijden moet er vanaf dit jaar verplicht een spelerslijst aangemaakt en 
gebruikt worden. 
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Aandachtspunt: alle spelerslijsten moeten klaar zijn voor de allereerste wedstrijd (beker- 
of competitiewedstrijd) van het komende seizoen, dit dient opgenomen te worden in het 
competitiereglement 2020-2021. 
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woensdag 09-10-2019 
 
 
Plaats: Ten huize van Hans De Pauw 
Aanwezig: Eddy Degrave, José Maes, Frans Gevaert, Johan Cardon, Hans De Pauw, 

Peter Debaere 
Verontschuldigd: nihil 
Verslaggever: Hans De Pauw 
 
 
1. Verslag van de vorige vergadering 
Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Vastleggen agenda voor de vergadering van 21-11-2019 
- Competitiereglement 2020-2021 
- Opvolging ingediende wedstrijden via volleyspike 
- Varia per verantwoordelijke 
 
3. Volleyspike (José en Frans)  
José: het sorteren van de digitale wedstrijdbladen verloopt moeilijk, je kunt enkel per 
reeks sorteren. Dan krijg je alle matchen van die reeks maar je kunt dan niet meer verder 
verfijnen per weekend. 
Weekend 28-29 september 2019: 13 % van de wedstrijden van de senioren werden niet 
doorgegeven via volleyspike (9 op 71) 
Weekend 5-6 oktober 2019: 8 niet van de 71 wedstrijden (11 %) 
Op vrijdag 11-10-2019 gaat er een opleiding VolleySpike Lite door te Roeselare. 
 
4. Wedstrijdwijzigingen (Johan) 
De wijzigingen zijn up-to-date, er zijn minder en minder wijzigingen die blijven staan. 
Eenmaal de termijn van reageren vanwege de tegenstander is verstreken, dan wordt de 
wijziging automatisch goedgekeurd. Johan neemt wel contact op als de aanvraag een 
wijziging buiten het normale stramien betreft bij voorbeeld een aanvraag tot spelen op een 
vrijdag. 
 
5. Plus-statuten (Peter) 
Er zijn regelmatig aanvragen om een statuut toe te kennen buiten de toegestane limieten. 
Er wordt vastgehouden aan de richtlijn dat men zich aan het reglement moet houden. 
91 aanvragen, 12 geweigerd 
 
6. Bekerwedstrijden (Hans) 
Sinds 16-06-2019 werden er al 115 wijzigingen aangevraagd. Slechts een 4-tal aanvragen 
werd geweigerd, er werd steeds een compromis gevonden. 
 
7. Wedstrijdbladen (José en Frans) 
De wedstrijdbladen worden gecontroleerd naar correctheid van de uitslag en alle 
opmerkingen worden nagekeken. 
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Zie ook punt 3: er zijn gemiddeld gezien 13% wedstrijden per weekend waarbij er geen 
digitaal blad werd ontvangen. 
Het invullen van de uitslag verloopt over het algemeen wel correct. 
Afspraak: er wordt een maand de tijd gegeven om nog een wedstrijdblad op te sturen. 
 
8. Recrea (Eddy) 
Geen nieuws te melden, alles loopt goed. 
Er zijn nu 22 ploegen, ingedeeld in 2 reeksen. 
Het aanvragen voor een wedstrijdwijziging en het ingeven van de uitslagen loopt goed. 
 
 
Volgende vergadering: donderdag 21-11-2019 ten huize van Hans De Pauw 
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SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 

06 September 2019     19U30        ’t Paviljoen Torhout 

 

 

Dagorde: 

 

1. Opname aanwezigheden 
a. Aanwezig              : Frans Beuselinck, Georges Luca, Marnick Lenoir, 

                                 Linde Maertens  en Didier Delvael 

b. Verontschuldigd  : Philippe Vangheluwe 
 

2. Overlopen opleidingsdag 11 09 2019 
 

a. Didier en Georges geven de cursus. 
 

b. Frans zorgt voor de catering en de nieuwe kledij. 
 

       c.    Er zijn 6 kandidaten ingeschreven 

 

3. Overlopen algemene vergadering scheidsrechters op 11 09 2019 
a. Aanwezigheden: 

Monique en Carine zorgen ervoor dat iedere aanwezige aftekent. 

b. Nieuwe Polo’s: 
Frans zorgt voor de mannenpolo’s. 

en Linde voor de damespolo’s. 

c.  Programma: 
Openingswoordwoord van de voorzitter. 

Woord voorzitter Volley West-Vlaanderen 

Uitleg Volleyspike vooral gericht naar gedeelte 

voor de scheidsrechters. 

Pauze 

VBRS: Uitleg door Didier. 

Competitiereglement: uitleg door Georges. 

 

4. Overlopen vergadering waarnemers 
 

Vergadering op 19 09 2019 in het paviljoen te Torhout om 19 u 30 

De voorzitter is verontschuldigd wegens op reis. 

De vergadering wordt geleid door Marnick Lenoir 

Voornaamste thema is de introductie van het waarnemingsverslag via Volleyadmin. 
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5. Scheidsrechters 
 

Huidig effectief 92 scheidsrechters hopelijk nog aangevuld met 6 cursisten. 

Dit is 17 minder dan bij de start van vorig seizoen. 

Vandaar geen aanduidingen meer bij de jeugd (behalve de bekers) 

en geen 2de SR meer in 3PH en1PD 

 

6. Diversen 
 

Verenigingswerk is goedgekeurd en gaat in voege op 01 01 2020. 

Zodra meer details bekend zijn meer daarover. 

Rangschikking scheidsrechters wordt herzien op volgende vergadering 

 

7. Volgende vergadering 
a. 03 Oktober 2019 om 19u30 in ’t Paviljoen in Torhout 

 

Opgemaakt door Frans 

13 09 2019 
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Algemene Vergadering Provinciale Scheidsrechters 

 

11/09/ 2019     20U00                 De Groene Meerssen Zedelgem 

 

1. Opname aanwezigheden 
a. Aanwezig: Frans Beuselinck, Georges Luca, Didier Delvael,  

Philippe Vangheluwe, Marnick Lenoir en Linde Maertens  

b. Aanwezig: 84 scheidsrechters 
c. Verontschuldigd: Bau J-C., Degryse F., Meersseman J., Soete E., Surmont P., Dehullu G.,  

Deruyter W., Maelfait T., Mulleman D., Nuyttens P, Ooghe W., Schaeverbeke M., Vercruysse D., 
en Werbrouck P.,  

 

2. Passen en uitdelen van de polo’s 
                Op een paar uitzonderingen na is iedereen voorzien van de nieuwe polo. 

                Vraag: iedereen voorlopig nog zijn rode polo meenemen als reserve. 

                Waar er met twee scheidsrechters gefloten wordt en één van hem heeft zijn nieuwe polo  

                nog niet, wordt er gefloten met de rode polo. 

                 

3. Voorwoord van de voorzitter 
  De voorzitter bedankt iedereen voor zijn /haar aanwezigheid. 

 

  Hij geeft hierbij het woord aan Johan Van Riet voorzitter Volley West-Vlaanderen. 

       

4. Voorzitter Volley West-Vlaanderen, Johan van Riet 
Deze bedankt iedereen voor het vele geleverde werk om al die 

wedstrijden in goede banen te leiden. 

 

Hij heeft het ook nog over het masterplan 2020 2025. 

Dit is een plan uitgewerkt door de voorzitter LSC met de bedoeling om vooral bij de jeugd 

scheidsrechters te kunnen rekruteren. 

 

5. Volleyspike 
              Uitleg door Steven Decanniere in het bijzonder voor het gedeelte dat zeer belangrijk is voor de  

              scheidsrechters 

 

6.  Pauze 
                  

7.  VBRS  
 

              Uitleg door Didier Delvael over de zaken die ofwel gewijzigd zijn ofwel bijzondere aandacht vragen. 
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        8.    Competitiereglement 

               Uitleg en opfrissing van diverse punten uit het competitiereglement. 

               Materiaal 

               Sportkledij 

               Scheidsrechtersvergoeding en onkosten 

               Documenten 

               Coachlicentie 

               Invallersbank 

                   

8.  Slotwoord   
               De voorzitter bedankt iedereen voor de aandacht en wenst hen een goed seizoen en een  

               behouden thuiskomst. 

 

 

Opgemaakt door Frans 

14 09 2019 
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03 oktober 2019    19U30    ’t Paviljoen Torhout 

 

 

Dagorde: 

 

1. Opname aanwezigheden 
a. Aanwezig              : Frans Beuselinck, Georges Luca, Didier Delvael, Philippe Vangheluwe, Marnick 

Lenoir en Linde Maertens  
b. Eenmalig aanwezig:/ 
c. Verontschuldigd:/ 

 

2. Opleiding tot 2de scheidsrechter 
a. Hoe aanpakken 

i. Budget aanspreken van waarnemingen om startende 2de scheidsrechters te laten 
beginnen in 3de provinciale heren. 

b. Hoe begeleiden 
i. Eerste 3 matchen met ervaren 1ste scheidsrechter laten starten in 3de provinciale heren, 

vanaf 4de match in 2de provinciale heren met waarnemer. 
 

3. Waarnemingen 
a. Nieuwe waarnemers 

i. Zoektocht uitbreiden naar mensen buiten de arbitrage. 
b. Herziening betalingssysteem waarnemer 

i. Voorstel ingediend aan dagelijks bestuur Volley West-Vlaanderen. 
 

4. Masterplan 2020-2025 door Kurt Mariën 
a. PSC West-Vlaanderen steunt dit volledig. 

 

5. Rankschikking scheidsrechter herzien wegens wijzigingen in de aanduidingen 
a. Lijst met ranking werd overlopen en aangepast waar nodig. 

 

6. Aandachtspunten 
a. Controle invoer van opstelling op tablet bij match met 1 scheidsrechter. 
b. PSC vraagt om de voorschriften van het competitie reglement art B.17.2.5 laatste 2 lijnen uit 

voeren. 
 

7. Volgende vergadering 
a. 21 november 2019 om 19u30 in ’t Paviljoen in Torhout 
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COMMISSIE PROMOTIE EN MEDIA 

 
De commissie kwam bijeen op donderdag 24 oktober om 20 uur in  Roeselare. 
 
Aanwezig: Rik Bekaert, Johny Engels, Hans Ocket, Pedro Calleeuw. 
Verontschuldigd: Yves Chanterie. 
 
In eerste instantie werd het verslag van de vorige commissievergadering goedgekeurd. 
 
1.Evaluatie referendum 'Ploeg van de Week.' 
 *Er werd beslist om voor 3de provinciale heren de beide reeksen samen in   
 aanmerking te nemen voor de kwotaties per week. Ook de eindronde in nieuw   
 opgestelde reeksen wordt op diezelfde manier beoordeeld. Idem dito voor de   
 eindklassering. 
 *Er werd nota genomen van schrijven Jan Vancompernolle (Roepovo Poperinge C) omtrent 
 de puntentoekenning. Voorzitter zal antwoorden. 
 
2.Opvolging vriendjesdag 
-Bespreking onderhoud Hans Ocket – Stefaan Debrabandere (Volley Vlaanderen) 
 *Volley Vlaanderen heeft de bedoeling om het initiatief van Vriendjesdag open te trekken 
 naar alle provincies. Voorgestelde periode is half januari – februari, vanuit Volley 
 Vlaanderen wordt er een promotiekit opgemaakt, de communicatie + inschrijving gebeuren 
 via Volley Vlaanderen. Per lid dat na die Vriendjesdag aansluit wordt een subsidie voorzien 
 van €30. Er worden vanuit Volley Vlaanderen oefenbundels ter beschikking gesteld. -Beslissing 
over aansluiten voorgestelde werkwijze Volley Vlaanderen. 
 *De commissie vindt het opportuun om aan te sluiten bij de door Volley Vlaanderen 
 georganiseerde Vriendjesdag. Wij opteren er wel voor om in de na-actie de foto- en 
 filmwedstrijd te behouden. Kan Volley West-Vlaanderen weer instaan voor prijzen? 
 Kan er weer net als verleden jaar via WTV promotie gemaakt worden voor West-
 Vlaanderen  met promotiefilmpje? 
   
3.Ploeg in de kijker 
 *Het is de bedoeling dat de clubs per stamnummer aangeschreven worden om hun club via 
 voorgeschreven format voor te stellen. Hans zal coördineren maar heeft hulp nodig. Pedro 
 zal hem daarbij assisteren. 
 
4.Toelichting  onderhoud Hans – RvB op donderdag 31 oktober in Zedelgem 
 *Hans Ocket wordt uitgenodigd op de vergadering van het dagelijks bestuur waarin om 18 
 uur de redactieraad Westvolley plaats heeft. Om 19 uur is het eerste punt op de agenda van 
 de raad van bestuur het optimale gebruik van de sociale media. 
 
5.W.V.T.T.K. 
 *De commissieleden stellen zich de vraag over welk budget de commissie eigenlijk beschikt 
 om eventuele andere initiatieven uit te werken. Voorzitter doet navraag. 
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BEACHCOMMISSIE 

Verslag van 7 10 2019  

Aanwezig: Rony Raes, Herman De Rycke (verslag), Eric Soete, Hans Verkest, Peter Debaere, Marnix Allegaert 

Verontschuldigd: Dirk Debaene en Johan van Riet 

  

1. Vorig verslag: verder besproken  

2. Welkom aan ons nieuw commissielid Marnix Allegaert 

3. Evaluatie van de verschillende tornooien  

1. Algemeen  

29-30/6: Beveren-Leie:  

- Succes bij de jeugd 
- Senioren ok 
- Willen formule behouden  

2/6: Kortrijk  

- Probeersel dat meeviel  
- Wil volgend seizoen mogelijks opnieuw organiseren 

14/7: Zeebrugge:  

- Locatie biedt heel wat mogelijkheden om terreinen aan te leggen 
- Secretariaat: gelukkig konden we rekenen op de goodwill van de redders. In de 

toekomst op voorhand afspreken met de redders 
- Ofwel verhuizen naar sportstrand verder op.  
- Geluid: ok via Herman 

7/7 Middelkerke:  

- Goede samenwerking met stadsbestuur die ons voorzag van geluidsinstallatie en 
vast secretariaat 

- Secretariaat staat met zijn rug naar de velden. Omkeren mogelijk? 
- Geen of geen damesploegen: reden onbekend 
- Gezellige bar en omgeving 

21/7 Blankenberge 

- Goede samenwerking met de plaatselijke Beach club 
- Vlot verlopen 

28/7 Knokke-Heist 

- Goede samenwerking met de plaatselijke sportstranduitbater 
- Vlot verlopen 
- Herman heeft al overleg gehad met sportdienst voor aanpassing palen 

 
2 . Sportief  

a. Jeugd: de formule van een kleine training met daaropvolgend een tornooi lijkt te 
werken voor U16. Jongens kunnen nog wel wat beter  
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b. Senioren dames: moet absoluut beter kunnen  
c. Senioren Heren: ok, maar meer deelnemers zouden het nog beter maken.  

4. Aandachtspunten:  

1. Systeemfouten vermijden: er komt een vergadering in november op het Vlaams niveau 
voor alle geïnteresseerden  

2. Visualiseren van de resultaten:  

 Herman kan eventueel voor groter scherm zorgen 

 Deelnemers duidelijk maken dat zij alle resultaten kunnen volgen op hun 
smartphone 

3. Meer damesploegen: zo veel mogelijk mondelinge reclame en misschien kunnen we wel 
wat verwachten van de aangepaste facebook.  

4. Herenploegen uit provinciale aantrekken: misschien kunnen we op Vlaams niveau de 
U18 opschuiven naar U20/U21 om alzo jonge mensen beter te laten inschuiven.  

5. 3 en 4: kunnen we niet denken aan een gemengde competitie? Of tenminste 1 tornooi 
organiseren als proef? 

6. Jeugd: Herman stelt voor om een enquête te houden naar secretarissen, 
jeugdverantwoordelijken en jeugdtrainers. Rony wil meehelpen bij de opmaak. Eind dit 
jaar klaar. Zeker meegeven op de algemene vergadering 

7. Scheidsrechters: voorstel 2 tornooien zoals in het verleden/ 2 tornooien zonder. Daarna 
evaluatie voor toekomst 

8. Beachclub en trainingen:  
 Veel zaal afhangen aanleg terreinen (Kortrijk, Zedelgem) 
 Lokaal meer trainingsmomenten organiseren 
 Beachvolley4you beter bekend maken naar de clubs. 

 punt 4.8: zal i.p.v. zaal 
 misschien ook bij jeugd noteren dat we er nog niet over uit zijn als we er 

ook U14 gaan bijnemen 
 succesvolle trainingen dankzij Mano, Marnix, Dirk en Joppe kijken hoe we 

dit naar volgend Beach seizoen kunnen optimaliseren. 
 

5. Herman vraagt aandacht te hebben om volgende seizoen selectietrainingen verder te 
intensifiëren en dit te laten uitmonden in een interprovinciaal Beach gebeuren voor de jeugd. 
Voorzichtig positief en moet verder bekeken worden met andere geïnteresseerde provincies.  
 

6. Vraag voor organisatie Vlaams jeugdbeachkampioenschap 2020: positief beantwoorden.  

7. Varia:  

 

Volgende vergadering: maandag 2/12 om 19 u in Damier te Roeselare 
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PLOEG VAN HET JAAR 

TUSSENSTAND 

Reeks 03-04 november ptn 

1ste prov. heren Decospan Menen B 1 

2de prov. heren Marke/Webis D 1 

3de prov. heren Bavikhove B 1 

1ste prov. dames VKt Torhout C 2 

2de prov. dames A Volley Dames Waregem B 1 

2de prov. dames B Packo Zedelgem B 1 

3de prov. dames A Beaphar Poperinge B 1 

3de prov. dames B Pervol Ruiselede B 1 

4de prov. dames A Vlamvo Vlamertinge D 1 

4de prov. dames B Kerdavo Avelgem B 1 

4de prov. dames C Tievolley Tielt B 1 

4de prov. dames D Oudenburg/Gistel 1 

 

Ploeg van de week: 1ste prov. dames VKt Torhout C 

 

1ste prov. heren: Decospan VT Menen B 2, Hermes Rekkenshop Oostende, R. Rembert Torhout B,  

Volley Bredene 1 

 

2de prov. heren: Black & White Company Lendelede B, Apollo Koekelare, Doskom Moorslede A,  

Decospan VT Menen C,  VT Marke/Webis D 1 

 

3de prov. heren: Knack Roeselare D, Roepovo Poperinge C, Pervol Ruiselede B, Slovo Brugge D, Bavo  

Bavikhove B1 

 

 

 

1ste prov. dames: Packo Zedelgem A, VKt Torhout C 2, Beltona Dynamivo Dadizele, Gidas Gits 1 

 

2de prov. dames A: Divo Ingelmunster A, Sijos Menen A 2, Davo Wevelgem, Beaphar Poperinge A,  

Damesvolley Waregem B 1 

 

2de prov. dames B: Packo Zedelgem 3, Volare Roeselare 2 
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3de prov. dames A: Vlamvo Vlamertinge C 2, Davo Wevelgem C, Davoz Zwevegem A, Beaphar Poperinge B 1 

 

3de prov. dames B: VBC St. Joris A, Wivo Wingene C, Apollo Koekelare, VKt Torhout D, Pervol Ruiselede B1 

 

4de prov. dames A: Vlamvo Vlamertinge D 3, Vosta Staden B, Bidavo Bissegem C 1 

 

4de prov. dames B: Damesvolley Waregem C, Kerdavo Avelgem B 2, Davoz Zwevegem B 1 

 

4de prov. dames C: Izegem VT B 2, Bevo Beobank Roeselare F, VBC St. Joris B, Ruvo Ruddervoorde B,  

Alfa Solutions Tievolley Tielt B 1 

 

4de prov. dames B: Bevo Beobank Roeselare E 2, Hermes Rekkenshop Oostende C, Slovo Brugge A,  

Mehoni Zuienkerke, Volley Oudenburg/Gistel  1 
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Clubaankondigingen 

 
 

 

 

 

 

 


