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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)  
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RAAD VAN BESTUUR 

23 april 2020      via skype 

 

Dagorde: 

 

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

                                 Verlinde – Rony Raes – Rik Bekaert 

1.2.  Verontschuldigd: Frans Beuselinck  
 

2. Goedkeuring Competitiereglement 
2.1.  Overlopen van het reglement 

2.1.1. enkele aanpassingen werden overlopen en de nodige feedback gegeven waarom deze  
wijzigingen werden gedaan  

2.2.  De boetelijst werd overlopen en enkele boeten (forfait) werden beter uitgewerkt om de ploegen   
 een beter zich te geven hoe deze boeten worden toegepast 

2.3.  Het probleem van de coachlicentie werd besproken en zal worden opgevolgd 
 

3. Goedkeuring Homologatiereglement 
3.1.  Overlopen van het reglement en goedgekeurd 

 

4. Algemene Vergadering 
4.1.   Juridische aanpak voor uitstel 

De corona-epidemie laat niet toe om fysieke algemene vergaderingen te houden. Via onze website deelden 

wij u reeds mee dat er een wettelijke oplossing zou komen om de (jaarlijkse) algemene vergadering te 

kunnen uitstellen. Intussen werd hiertoe een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Het bestuursorgaan kan beslissen om de jaarlijkse of een andere geplande algemene vergadering uit te 

stellen tot de toestand weer normaal is. Het bestuursorgaan kan hiertoe eenparig schriftelijk besluiten of via 

een elektronische vergadering. Ook een reeds bijeengeroepen vergadering mag uitgesteld worden. In ieder 

geval moeten de leden en de bestuurders correct worden geïnformeerd over het uitstel. Dit kan gebeuren 

door een bericht op de website, via e-mail, of voor de leden die niet over een e-mailadres beschikken, via 

gewone post. Er zal dan later een nieuwe oproeping moeten gebeuren. 

Vzw’s zijn wettelijk verplicht om de jaarlijkse algemene vergadering binnen zes maanden na afsluiting van 

het boekjaar te houden. Op die vergadering moeten de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring 

voorgelegd worden, en moet er gestemd worden over de kwijting aan de bestuurders. Voor de meeste 

vzw’s eindigt het boekjaar op 31 december. Zij moeten dus de jaarlijkse algemene vergadering ten laatste 

op 30 juni houden. Vzw’s krijgen hiervoor nu een uitstel van tien weken (dus tot begin september 2020).   

De datum zal later bekend gemaakt worden. 

 

4.2.  Verlenging van de mandaten van de te verkiezen leden 
4.2.1. Er wordt verlenging gegeven door de Raad van Bestuur aan de heer Soete Eric tot aan de  
              volgende Algemene Vergadering 
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4.2.2. Soete Eric stelt zich opnieuw kandidaat als secretaris 
4.2.3. De heer Frans Beuselinck heeft beslist zijn mandaat te beiendigen eind juni en zich niet meer  

       beschikbaar te stellen voor een nieuwe kandidatuur. 
4.2.4. Er zal voor de te begeven mandaten zal er een oproep gebeuren.       

 

5. Toekomst naar volgend seizoen in verband met de competitie 
5.1.  Het verenigingswerk is door het Grondwettelijk Hof nietig verklaard 

5.1.1. de Raad van Bestuur betreurt deze toestand  
5.2.  De competitieleiding gaat ervan uit dat de competitie start in september 

5.2.1. het coronavirus zal hierover beslissen 
5.3.  Het annorama is nog niet definitief 

 

6. Jaarverslagen 
6.1.  De jaarverslagen dienen tegen eind juni te worden opgemaakt en bezorgd aan de secretaris  

 

7. Start nieuwe competitie 
7.1.  Is afhankelijk van wat de bevoegde instanties beslissen 

 

8. Samenstelling commissies 
8.1.  Doorgeven van de commissieleden voor volgend seizoen tegen eind mei. 

 

9. Raad van Bestuur 
9.1. Financieel Bestuurder 

9.1.1. subsidies Volley Vlaanderen ontvangen 
9.1.2. facturatie aanpassen 

9.1.2.1. 5 facturen van 2020 naar 2019 overbrengen (in orde) 
9.1.2.2. 3 manuele creditfacturen ingeven  

9.1.3. boete aan SR 
9.1.3.1. aan wie factureren 

9.1.3.1.1. vraag stellen aan Frans Beuselinck 
9.1.4. facturatie eind juni 2020 

9.1.4.1. compensatiekas: berekenen en ingegeven 
9.1.4.2. boetes en of administratiekosten clubs SR’s (José en Norbert) 
9.1.4.3. boetes en of administratiekosten SR (José en Stefaan) 
9.1.4.4. boete tekort aan SR’s: Frans opmaken en Norbert ingeven 
9.1.4.5. boete wedstrijdwijzigingen (Johan Cardon en Stefaan) 
9.1.4.6. deelname kampioenschap (Johan Van Riet en Stefaan) 
9.1.4.7. inschrijving beker (Johan Van Riet en Stefaan) 

 

9.2. Promotie & Media 
9.2.1. het referendum 2019-2020 wordt geannuleerd gezien de competitie niet volledig is afgewerkt 
9.2.2. het referendum 2020-2021 zal opnieuw ingericht worden. 

  
9.3. Voorzitter 

 

9.4. Ondervoorzitter 
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9.5. Secretaris 
9.5.1. versturen naar clubs documenten om in te schrijven voor volgend seizoen 

 
9.6. Competitie & Organisatie 

9.6.1. schrijven De Haan en Knack Roeselare met de vraag om in overweging te nemen om de  
toegekende organisaties van dit jaar over te dragen naar volgend seizoen en dit onder dezelfde 
voorwaarden 

9.6.2. beker en medailles zijn reeds besteld en zullen volgend seizoen worden gebruikt 
 

9.7. Scheidsrechterscommissie 
 

9.8. Beachcommissie 
9.8.1. er is geen Beach competitie dit seizoen 

     

10. Correspondentie 
10.1. mail van Joke Bruyneel over het competitiereglement 

10.1.1. beantwoord 
10.2. schrijven Yves Chanterie 

10.2.1. stelt zich kandidaat voor de functie van voorzitter Commissie Recreatie- en G-Sport 
 

 

OP TE VOLGEN PUNTEN 

 

TE DOEN WIE STREEFDATUM 

Opvragen kandidaten Jeugdcommissie Eric Algemene vergadering 

Opvragen kandidaten G-Sportcommissie Eric Algemene vergadering 

 

EVENEMENTEN (voorlopig) 

  

EVENEMENT WAAR DATUM 

Raad van Bestuur skype donderdag 21/5/2020 

Raad van Bestuur Roeselare donderdag 25/06/2020 

 

TO DO 

 

TE DOEN WIE STREEFDATUM 

Opmaken competitiereglement Eddy eind januari 

Samenstelling commissies Vz Commissies eind mei 

 

 

Eric Soete         Johan Van Riet 

Verslag                   Voorzitter Volley Vlaanderen  
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BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN 

in competitiereglement: 

A. Algemeen: 

- A.3: Aantal te spelen sets bij jeugdploegen wordt vier sets, bij 2 – 2 volgt een vijfde set. 

Puntentelling wordt aangepast naar  

                            + wint 4 – 0 of 3 – 1(of andersom) 3 punten 

                            + wint 3 – 2 (of andersom) 2 punten 

                            + verliest 2 – 3 (of andersom)  1 punt 

                            + verliest 4 – 0 of 3 – 1 (of andersom) 0 punten 

                            + forfait  0 punten 

- A.12.1: Afsluiten WSB aan tafel indien er zich geen onregelmatigheden hebben voorgedaan. 

Bij problemen wordt uitgeweken naar de aparte zone. 

- A.13.3.3 Coachlicenties: Reglementering Volley Vlaanderen wordt gevolgd. Dit reglement 

kan men raadplegen bij Volley Vlaanderen. 

- A.18.5: Ploegen staan zelf in voor het water tijdens de wedstrijden. Dus bezoekers brengen 

hun eigen drank mee. Na de wedstrijd ruimt iedere ploeg zijn eigen flessen op. 

 

B. Senioren: 

- B.1: aanpassing reeksnamen naar Promo 1, Promo 2,…. 

- B.4: Spelen zonder reserveploeg kan nog enkel aangevraagd worden bij de inschrijving, de 

voorwaarden om zonder reserveploeg te spelen zijn ongewijzigd. 

- B.14: Opmaken rangschikking voor bijkomende stijgers en dalers 

- B.15.2.2: Bijkomende ploegen in één reeks dienen hun onderlinge wedstrijd op de eerste 

wedstrijddag van de heen en terugronde te betwisten. 

D.   Jeugd: 

- Libero: + U11 en U13: Geen 

              + U15: mag iedere set wijzigen 

              + U17: volgens internationale spelregels 

- Opslag: + U15 en U17 (alle niveaus): volgens internationale spelregels 

               + U11 en U13 (alle niveaus): na 3 opslagen rotatie doorschijven 

- Plusstatuut: De regel dat de leden max 2 jaar moeten aangesloten zijn vervalt. 
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E.  Beker: 

- Beker nationaal/divisie wordt Beker Nationaal VWV 

- E.4.3: Inschrijving wordt beperkt tot vier seniorenploegen van dezelfde club. 

 

F. Boetelijst: 

- F18, M32, M33, M34. 
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INSCHRIJVING SEIZOEN 2020-2021 

De inschrijvingsperiode loopt van 1 mei 2020 tot en met 15 mei 2021. 

 

Hoe ploegen inschrijven: 

- Inloggen via de website Volley Vlaanderen 

- Jouw gebruikersnaam en wachtwoord ingeven 

- Een scherm met Welkom en jouw naam, functie en club verschijnt 

- In de rechterbovenhoek het juiste seizoen aanduiden (Seizoen 2020/2021) 

- In de bovenste balk krijgt men een paar keuzemogelijkheden, hier inschrijvingen aanklikken 

- Op deze pagina krijgt men een overzicht van de ingeschreven ploegen, dit is nu leeg.  

- Op dezelfde pagina nieuwe ploeg: inschrijvingen aanduiden 

- Nu krijgt men een scherm algemeen waar je gegevens kunt invullen 

+ Reeks Naam: Hier aanduiden in welke reeks men thuishoort (bv Promo 2 Dames) 

+ Ploeg naam: Deze is reeds ingevuld (indien je meerdere ploegen inschrijft aanduiden met A 

voor hoogst spelende, B voor lagere, enz.) 

+ Sporthal: Via het pijltje opzoeken in welke sporthal (enkel gehomologeerde zalen) je speelt. 

+ Weken waarin gespeeld wordt, keuze uit Alle weken, even weken en oneven weken. 

+ Standaard speeldag: Zaterdag of Zondag aanduiden 

+ Standaard tijdstip: uur van hoofdwedstrijd invullen 

+ trainingsdagen: hoeft ingevuld te worden 

+ Opmerkingen 

- Eens alles ingevuld onderaan bevestigen, nu zal je ploeg in het overzicht komen. Als je op de 

ploegnaam klikt, kan je de gegevens nog aanvullen of wijzigen. 

 

Dus wanneer men meerdere seniorenploegen inschrijft, aanduiden met A, B, enz.… volgens niveau. 

Eerste ploeg is A, tweede ploeg B, enz. Bij meerdere jeugdploegen op hetzelfde niveau (bv U15) idem. 

De gehomologeerde zalen staan volgens hun homologatiecode bv H.B06 in de lijst. Door wijzigingen in 

het homologatiereglement zijn er aanpassingen gebeurt. Kijk goed jullie homologatieformulieren na. 

Weken waarin gespeeld wordt: 

- Teams A en B beide in ‘even’ groep spelen op zelfde weekend. 

- Teams A en B beide in ‘oneven’ groep spelen op zelfde weekend 

- Team A in ‘even’ en Team B in ‘oneven’ spelen niet in zelfde weekend 
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Deze keuze betekend niet dat het team alleen maar in even/oneven speelt. Indien de zaal alleen 

beschikbaar is in even/oneven weken, dan dien je dit in te geven bij de zaalbeschikbaarheid. Hier ook 

de dagen ingeven dat de zaal onbeschikbaar is. 

Bij opmerkingen kunt men invullen wanneer de sporthal bv niet beschikbaar is door een ander 

evenement. 

Wees zuinig met het opgeven van beperkingen, want dit bemoeilijkt de opmaak van de kalender. Let 

ook op dat je geen tegenstrijdigheden invult. 

Ook voor de provinciale bekercompetities kan er ingeschreven worden via deze weg. Daar vragen we 

om na de ploegnaam bij de senioren het niveau aan te duiden, zijnde P1 voor Promo 1, P2 voor Promo 

2, P3 voor Promo 3 en P4 voor Promo 4. Voor de Beker Nationaal VWV (Volley West-Vlaanderen) 

plaatsen de ploegen na hun naam N1 voor nationale 1, N2 voor nationale 2 en N3 voor nationale 3. 

Bij de jeugd is er geen competitie voor U19 (wel een tornooi in loop van seizoen), Bij U13 meisjes 

Regionaal zijn er drie niveaus, daarvan is niv1 de betere. 

De U11 Regionaal en Volley Toer 2.B en 2.0 is een competitie in twee fases, de eerste loopt tot half 

december. Voor de tweede fase komt er een nieuwe inschrijvingsperiode en wordt na nieuwjaar 

gespeeld. 

Bij de opmaak van reeksindelingen, er is een vermoedelijke indeling verschenen waarbij geen rekening 

gehouden wordt met ploegen die niet meer inschrijven. In dit geval worden deze reeksen aangevuld 

met ploegen uit de lagere indeling, volgens vermelde ranking. Hierbij dient opgemerkt dat de 

zogezegde dalers eerst in aanmerking komen en niet aanzien worden als bijkomende stijgers (d.w.z. 

dat ze moeten opgaan). De andere ploegen met een ranking zijn bijkomende stijgers (d.w.z. op 

vrijwillige basis). 

De competitie zal waarschijnlijk het derde of vierde weekend van september 2020 starten. Zoals 

andere jaren zullen er voor de competitiestart ook al bekercompetities, dit is afhankelijk van het aantal 

deelnemende ploegen, starten. De bekertrekking zou op 5 juni 2020 doorgaan. 

Dit is enigszins onder voorbehoud wegens de Coronacrisis, waar we de beslissingen van hogerhand nog 

moeten afwachten. 

Het annorama 2020-2021 zal na goedkeuring op de website geplaatst worden. 

In ieder geval kunnen we reeds starten met de inschrijvingen van 2020 – 2021. 

 

Veel succes 
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VRIENDJESDAGEN 
DEELNEMENDE CLUBS WEST-VLAANDEREN 
 

1 1298 VC Pervol Ruiselede vzw 

2 1174 VC Jong Kuurne 

3 499 Evoco Comines 

4 534 Knack Roeselare 

5 364 Rembet Torhout Heren 

6 354 Jumpers Middelkerke 

7 1670 VZW Volley Venus Oostkamp 

8 1388 Sijos Menen 

9 830 DAVOZ Zwevegem 

10 2093 Mevo Ledegem 

11 370 OLVA BRUGGE vzw 

12 1510 Gidas Gits 

13 1843 DIVO INGELMUNSTER 

14 1220 AVC Harelbeke 

15 2077 Mehoni Zuienkerke 

16 239 VKt Torhout 

17 254 Volley Team Brugge 

18 1058 VC APOLLO  KOEKELARE 

19 2234 V.T. LICHTERVELDE 

20 673 Damesvolley Waregem 

21 745 Volley De Haan 

22 1470 KA.VO 
23 91 Decospan VT Menen 

24 929 VC Wivo Wingene 

25 753 W0753Vlamvo Vlamertinge 

26 2041 Alfa Solutions Tievolley Tielt 

27 1994 Black & White Company Lendelede 

28 818 Bevo Beobank Roeselare 

29 687 DVM Moorsele 

30 116 Hermes Rekkenshop Oostende 

32 1881 Sportiva Langemark 

33 1311 VC Packo Zedelgem 

34 246 G & V KUURNE 

35 1928 VBC  Beveren-Leie 

36 1032 VT Gullegem 
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37 208 VT Koksijde 

38 1530 Wevelgem 

39 1568 VT Damme 

40 588 VC Oudenburg-Gistel 

41 198 BALTI Kortrijk 

42 2028 Smashingclub Ingelmunster 

43 1430 VT Diksmuide 

44 930 Beaphar Poperinge 

   
31 834 Elckerlyc Zwevezele 
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Clubaankondigingen 

NAAM ORGANISERENDE CLUB   Elckerlyc Zwevezele 

DATUM TORNOOI   zat 29/08/2020 

NIVEAU   U17 prov jongens 

AANVANG TORNOOI   9u-12.50u 

PLAATS GEBEUREN   De Zwaluw, Kasteelstraat 74A, Zwevezele 

 

NAAM ORGANISERENDE CLUB   ROEPOVO POPERINGE 

DATUM TORNOOI   13.09.2020 

NIVEAU   NATIONALE 3 

    
Inschrijven via 

info@drukkerijschoonaert.be 
Of 057/330379 

AANVANG TORNOOI   14u00  tot 19u00 

PLAATS GEBEUREN   Stedelijke Sporthal Poperinge 
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NAAM ORGANISERENDE CLUB   ROEPOVO POPERINGE 

DATUM TORNOOI   13.09.2020 

NIVEAU   PROMO 2 

    
Inschrijven via 

info@drukkerijschoonaert.be 
Of 057/330379 

AANVANG TORNOOI   14u00 tot 19u00 

PLAATS GEBEUREN   Stedelijke Sporthal Poperinge 

 

NAAM ORGANISERENDE CLUB   ROEPOVO POPERINGE 

DATUM TORNOOI   13.09.2020 

NIVEAU   PROMO 3 

    
Inschrijven via 

info@drukkerijschoonaert.be 
Of 057/330379 

AANVANG TORNOOI   14u00 tot 19u00 

PLAATS GEBEUREN   Stedelijke Sporthal Poperinge 
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NAAM ORGANISERENDE CLUB   Volleyteam Brugge 

DATUM TORNOOI   Zaterdag 29 augustus 2020 

NIVEAU   Dames promo 3 en 4 

AANVANG TORNOOI   9.00 uur 

PLAATS GEBEUREN   Sint-Andreaslyceum, Veltemweg, Sint-Kruis (Brugge) 

 

 

NAAM ORGANISERENDE CLUB   Volley De Haan 

DATUM TORNOOI   15 en 16 augustus 2020 

NIVEAU   Dames en heren nationaal en divisie 

    Dames en heren provinciaal 

    Recreatie heren en dames 

    Recreatie gemengd 

AANVANG TORNOOI   10 uur  

PLAATS GEBEUREN   
Sporthal Haneveld, Nieuwe Steenweg 74 – 8420 De 

Haan 

 


