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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)  

 

AANSLUITING -8 JARIGEN 

Vanaf het seizoen 2020-2021 zal voor een -8 jarige maar 1 mogelijkheid zijn om aan te sluiten, nl. als ‘volwaardig’ 
competitief lid. 

Voor deze -8 jarigen zal geen verzekering aangerekend worden, enkel lidgeld (3,50 euro) en een lidkaart (0,25 
euro), dat komt neer op 3,75 euro in plaats van 6,75 euro. Met andere woorden, de verzekering is gratis en er is 
geen extra administratief werk. 

De min 8 jarigen worden vanaf einde seizoen 2020-2021 niet meer automatisch verwijderd, maar vallen onder de 
normale regels voor vrijheid, schrapping en transfers. 

Op het ogenblik dat een lid 9 jaar wordt, voorziet het systeem dat zij onder ‘jeugd -16’ worden geplaatst met 
aanrekening van verzekering 
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TRANSFERS 

Op de Raad van Bestuur Volley Vlaanderen van 08-06-2020 werden volgende wijzigingen i.v.m. transfers 
goedgekeurd: 

6.3.6       Een transfer kan van 16/5 tot 30/3 van een seizoen met een maximum van 2 overgangen worden 
toegestaan (periode tussen 2 transfers moet minstens 2 maanden zijn). 

…………………………………. 

6.3.8       Voorwaarden waaraan een transfer nog moet voldoen: 

 niet-spelers: kan altijd 
 spelers senioren: kan enkel indien ze nog niet hebben gespeeld (is effectief op het terrein gestaan 

hebben) (zowel reguliere als bekercompetitie). Indien wordt vastgesteld dat er toch werd deelgenomen 
aan de competitie betekent dit forfait voor de wedstrijden van de rechtverkrijgende volleybalvereniging 
waarin deze speelde. 

  

 jeugd: kan ook indien reeds gespeeld maar mogen dan enkel aantreden in de jeugdreeksen van hun 
jeugdcategorie (regels van vlotten binnen de jeugdcategorieën gelden hier ook) of in de reserven van de 
provinciale reeksen. Indien wordt vastgesteld dat het lid in een andere reeks (behalve bij vlotten) of 
hoofdwedstrijd speelde betekent dit forfait voor de wedstrijden van de rechtverkrijgende 
volleybalvereniging waarin deze speelde. 
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RAAD VAN BESTUUR 

21 mei 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 verslagen 
2.1.  Raad van Bestuur van 7/5/2020 

2.1.1. goedgekeurd 
 

3. Goedkeuring begroting 
3.1.  Overlopen van de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 (er werd rekening gehouden met de huidige 

Corona-maatregelen) 
3.1.1. goedgekeurd 

 

4. Indeling competitie 
4.1.   Problemen  

4.1.1. Heren provinciaal: Promo 1 (12 inschrijvingen), Promo 2 (12 inschrijvingen), Promo 3 (15 
inschrijvingen) 
4.1.1.1. voorstel: 

Om een volledige competitie in Promo 3 aan te bieden, want met 15 ploegen moet deze 

opgedeeld worden in 8 en 7 ploegen met een nacompetitie organiseren. Voorstellen om 

Promo 2 reeks uit te breiden naar 13 ploegen en dan hebben we 14 ploegen in Promo 3.  

In dit geval moet het competitie reglement worden aangepast 

  

4.1.2. Tekst competitiereglement (B.14) 
4.1.2.1. zal aangepast worden afhankelijk van de competities in nationale en Volley   

       Vlaanderen (zie ook B.9) 

4.2.   De Raad van Bestuur stelt voor om Harelbeke en eventueel Loppem te laten stijgen 
 

5. Raad van Bestuur 
5.1. Financieel Bestuurder 

5.1.1. boetes aan scheidsrechters 
5.1.1.1. er zijn 2 scheidsrechters beboet en een factuur op hun naam werd gemaild 
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5.2. Promotie & Media 
5.2.1. Jaarverslag doorgegeven 
5.2.2. De commissie blijft dezelfde 

 

5.3. Voorzitter 
5.3.1. Volley Vlaanderen 

5.3.1.1. alle ploegen zijn ingeschreven en alle reeksen zijn volledig 
 

5.4. Ondervoorzitter 
5.4.1. Bijscholing gevolgd over de nieuwe VZW wetgeving. 
5.4.2. Aanpassing zullen worden gemaakt in de reglementen 

5.4.2.1. de term Raad van Bestuur zal worden vervangen door “Bestuursorgaan” 
 

5.5. Secretaris 
5.5.1. Lendelede wordt VT Lendelede 

 

5.6. Competitie & Organisatie 
5.6.1. Inschrijvingen bij de jeugd neigen meer naar regionale reeksen dan naar provinciale 
5.6.2. Bekertrekking 5 juni 2020 

 

5.7. Scheidsrechterscommissie 
 

5.8. Beachcommissie 
     

6. Correspondentie 
 

 

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  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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JAARVERSLAG 

In het seizoen 2019-2020 werden op volgende dagen een Raad van bestuur gehouden: 

 

- 29 augustus 2019 

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

Verontschuldigd: Viv Roelens 
 

- 20 september 2019 

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

- 31 oktober 2019 

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

- 28 november 2019 

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

 

- 20 december 2019 

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

 
- 23 januari 2020 

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

 

- 27 februari 2020 

Aanwezig:  Johan Van Riet  – Eric Soete – Peter Van Speybroeck – Frans Beuselinck -  Eddy Degrave - 
Norbert Verlinde 

 

- 23 april 2020 via skype 

Aanwezig:  Johan Van Riet  – Eric Soete – Peter Van Speybroeck - Eddy Degrave - Norbert Verlinde 
Verontschuldigd: Frans Beuselinck 
  

- 7 mei 2020 via skype 

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

- 21 mei 2020 via skype 

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

 

Op deze vergaderingen werden  

- De verslagen van de vorige raad van bestuur nagezien en goedgekeurd 

- De verslagen van de diverse commissies behandeld en goedgekeurd 

- Het gebeuren in de VV werd besproken  

- Diverse beslissingen genomen over 

o De competitie 

o De jeugdopleiding 

o Het Beach gebeuren 

o Promotie van het volleybal 

o Financiële zaken 

o Reglementen en statuten (aangepast naar de hedendaagse behoeften) 

o Aanbestedingsvoorwaarden diverse organisaties 

o Zaalproblemen 

o Website 

o Subsidie 

o Voltis testen 

o Beloningssysteem 

o Eindronden VV 

o Cursus nieuwe scheidsrechters 

o Algemene vergadering scheidsrechters 

o Aanbestedingen 

o Sportiviteit 

o Kampioenenviering 

o Compensatiekas 

o Plusstatuten 

- Door de coronacrisis werden de fysieke vergaderingen vervangen door het gebruik van skype 

- De competitie werd stopgezet en de situatie werd op de voet gevolgd 

 

De statutaire algemene vergadering ging normaal door op 30 maart 2020 met volgende onderwerpen 

o Voorwoord van de voorzitter 

o Thesaurie 

o Jaarrekeningen 2019 

o Balans 2019 

o Verlies- en winstrekening 2019 

o Goedkeuren van de jaarrekening 2019 

o Begroting 2020 

o Kwijting rekeningtoezichters 
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o Kwijting bestuurders 

o Verkiezing  

 Voorzitter Jeugd – Selectie & Techniek 

 Voorzitter Recreatievolleybal & G-sport 

o Toelichting competitiereglement 2020 – 2021 

o Slotwoord door de voorzitter 

Door de uitbraak van het coronavirus werd de Algemene Vergadering verplaatst. 

De eerste optie was deze samen te voegen met de Algemene Vergadering van juni doch het virus heeft er 

anders over geoordeeld. 
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JAARVERSLAG 

 

Samenstelling van de commissie POC: 

- Eddy Degrave: Algemeen verantwoordelijke en Recrea Dames Zone Kortrijk 

- Hans De Pauw: Verslaggever en bekerverantwoordelijke 

- Johan Cardon: Wedstrijdwijzigingen competitie 

- Jose Maes: Controle uitslagen, spelerslijsten, coachlicenties en boeten 

- Frans Gevaert: Controle wedstrijdbladen, coachlicenties, plusstatuten 

- Peter Debaere: aanvragen plusstatuten en samengestelde ploegen 

Vergadering en werking: 

- De commissie vergaderde op: 

             + 28 augustus 2019 

             + 09 oktober 2019 

             + 21 november 2019 

             + 16 januari 2020 

             + 13 februari 2020 

- De agendapunten waren: 

             + Opmaken aanbestedingen van diverse organisaties 

             + Opmaken kalender competitie 

             + Opmaken bekercompetitie 

             + Opmaken  Competitiereglement  

             + Voorbereidingen diverse organisaties 

Organisaties Volley West-Vlaanderen: 
- Bekertrekking (alle reeksen) in Diksmuide op 14 juni 2019 (VWV) 

- Bekertrekking (kwartfinales Senioren) in Zedelgem op 6 december 2019 (VWV) 

- Halve Finales Heren op 7 maart 2020 in Roeselare (ism Knack Roeselare) 

- Halve Finales Dames op 8 maart 2020 in Roeselare (ism Knack Roeselare) 

 

Op 11 maart 2020 is de competitie stopgezet wegens het coronavirus, dit op advies van de overheid. Er 

is ook beslist om dit seizoen geen titels toe te kennen, bijgevolg wordt er geen lijst opgemaakt van 

kampioenen en bekerwinnaars. 

 

Opgemaakt op 5 mei 2020, 

Eddy Degrave 

Competitie VWV 
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JAARVERSLAG 

 
Samenstelling van de commissie: 
Peter Van Speybroeck, Voorzitter 
Xavier Penninck, Lid 
Stijn Libbrecht, Lid 
 
De Voorzitter wenst bij deze de leden van de commissie te bedanken voor de vele uren werk ter controle en 
nazicht van diverse reglementen die we gedurende de loop van het seizoen hebben ontvangen.   

 
Nazicht en controle van het statuut van de provinciale SR op vraag van de commissie PSC. Dit werd volledig per 

mail afgehandeld door de commissieleden en de Voorzitter statuten en reglementen en aan de Voorzitter PSC 

doorgemaild op 29-07-2019. 

  

Aanpassingen reglementen betreffende het vervangen van het woord 'beloften' door 'reserven'. Alle 

betreffende reglementen werden gecontroleerd en de nodige aanpassingen werden begin augustus 2019 

voorgelegd aan de RVB. 

  

Aanpassingen HR zoals besproken op de AV van juni 2019, datum publicatie te verkiezen functies werd 

aangepast en voorgelegd aan de RVB VWV voor de vergadering van augustus 2019. 

  

Door de Voorzitter commissie Statuten en Reglementen werd op volgende data deelgenomen aan 

vergaderingen van de werkgroep jeugdcompetitie hervorming Volley Vlaanderen: 

25-06-2019             15-01-2020 

05-09-2019             20-01-2020 

27-09-2019             04-03-2020 

20-11-2019           

    

Na diverse van deze vergaderingen werd eerst via mail aan de leden van de jeugdcommissie en de commissie 

statuten en reglementen gevraagd een controle te doen op het werkdocument en de goedgekeurde krachtlijnen 

voor de jeugdhervorming door RVB van VV. 

  

Op 09-12-2019  resulteerde dit in een bijeenkomst van de commissies Jeugd VWV, Ontmoetingen VWV en 

Statuten en Reglementen VWV, waar de goedgekeurde krachtlijnen VV in het jeugdcompetitiereglement VWV 

werden ingepast en waarbij de nodige wijzigingen werden aangebracht. 

  

Op 20-12-2019 werd het gewijzigd voorstel jeugdcompetitiereglement aan alle deelnemers van de vergadering 

van 09-12-2019 bezorgd ter controle. 
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Op 25-12-2019 werden alle opmerkingen in het jeugdcompetitiereglement ingevoegd en doorgestuurd naar de 

commissies Jeugd, Ontmoetingen, Statuten & Reglementen en de leden van de RVB voor verdere voorbereiding 

van de competitiereglementen 2020-2021. 

 
Op 15-01-2020 is VZ Stat en Regl. Aanwezig op vergadering jeugdcommissie i.v.m. bespreking van het nieuwe 
jeugdcompetitiereglement VV 
  
Op 19-01-2020 samen met VZ VWV en Financieel Bestuurder VWV deelgenomen aan de vergadering met alle 
leden van de Jeugdcommissie VWV, diverse punten besproken als ook stand van zaken i.v.m. het nieuwe 
jeugdcompetitie reglement VV. 
  
Op 20-01-2020 is VZ Stat en Regl. Aanwezig op vergadering jeugdcommissie i.v.m. laatste bespreking van het 
nieuwe jeugdcompetitiereglement VV en bespreking stand van zaken van de implementering in het 
jeugdreglement van de diverse bovenlokale verenigingen. 
  
Op 23-01-2020 aanpassing tekst Huishoudelijk Reglement, Hoofdstuk VII, 3.3. 
  
Op 12-02-2020 is er een vergadering met de VZ Ontmoetingscommissie VWV, de Financieel Bestuurder VWV en 
de VZ Stat en Regl. Om het voorstel competitiereglement senioren en jeugd voor het seizoen 2020-2021 te 
overlopen die in de diverse commissies werd voorbereid. Hier werden nog een paar laatste kleine aanpassingen 
gedaan die op 13-02-2020 aan alle leden van de ontmoetingscommissie en commissie statuten en reglementen 
werd doorgestuurd ter controle.  
  
Op 17-02-2020 vraag van VZ Scheidsrechter commissie in verband met aanpassing toepassing regels VBRS-
protocol voor en tijdens wedstrijd, nagekeken en voorstel doorgemaild naar leden commissie Statuten en 
Reglementen om na te lezen en opmerkingen door te spelen. 
 
Tijdens de maanden maart 2020 en april 2020 diverse contacten met alle leden RVB i.v.m. de gevolgen van de 
Covid-19 crisis en de vroegtijdige stopzetting van de competitie 2019-2020. 
 
Op 29-04-2020 in kaart brengen van alle diverse reglementen van onze bovenlokale vereniging Volley West-
Vlaanderen en deze aan de VZ VWV doorgespeeld per mail. 

 
Gedurende het seizoen 2019-2020 werden geen fysieke vergaderingen belegd voor de commissie statuten en 
reglementen en werd alles via e-mailverkeer en per telefoon behandeld. 
 
De Voorzitter statuten en reglementen en zijn leden namen tijdens de loop van het jaar deel aan diverse 
activiteiten ingericht door de RVB VWV. 
 
01/05/2020 voorbereiding van de werking commissie naar seizoen 2020-2021.  
Xavier en Stijn bevestigen hun verdere medewerking binnen de commissie Statuten en Reglementen naar 
volgend seizoen toe. 
 
 
 
 
Opgemaakt door: Peter Van Speybroeck d.d. 01/05/2020 
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JAARVERSLAG 

(opgemaakt door Viv Roelens en Henk Lagae) 
 

1.Samenstelling van de commissie 
 

Verantwoordelijke  

Leden  
Hans Verkest (Tievolley Tielt) 

 Pascale Marichal (VKT Torhout) 
             Henk Lagae (Knack Roeselare) 
 Els Van de Vijvere (E. Zwevezele) 
 Patricia Joosten (Doskom Moorslede) 

Kerngroep 

Hans Verkest (Tievolley Tielt) 
             Henk Lagae (Knack Roeselare) 
 Patricia Joosten (Doskom Moorslede) 
 Greet Cardoen (B&W Lendelede) 
 Daisy Bril (Beaphar Popering) 
 Geert Neels (VKT Torhout) 
 

Vergaderingen  

8.11.2019: bespreking regiotrainingen: plaats Ruddervoorde 

19.01.2020: vergadering in aanwezigheid aantal leden RvB 

8.02.2020: vergadering kerngroep 

Bijkomende verslagen in coronatijd: 20.03.2020, 8.05.2020, 27.05.2020 

 

2.Werking 

IPJOT 

 Ipjot West-Vlaanderen 24 augustus 2019: 45 deelnemers 

 Ipjot Antwerpen 4 Januari 2020: 45 deelnemers 

 Ipjot Vlaams-Brabant: 3 mei 2020 IS NIET DOORGEGAAN WEGENS CORONA 

 

START2VOLLEY-PROJECT  
Clinics 

 Plaats: Vives Torhout 

 10.10.2019 
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 21.11.2019 

 09.01.2020 

 06.02.2020 

 Clinics voorzien op 26.3 en 23.4 zijn niet doorgegaan wegens Corona. 
        

Tornooien 

 Plaatsen: Zwevezele en Wevelgem 

 13.10.2019: 37 clubs, 261 kinderen 

 24.11.2019: 37 clubs, 257 kinderen 

 09.02.2020: niet doorgegaan wegens storm 

 26 .4.2020: niet doorgegaan wegens corona 
 
Regiotrainingen in 2019 

 Ieper: 15.9 en 6.10 

 Beveren Leie: 22.9 en 6.10 

 Zwevezele: 29.9 en 20.10  
 

CLINIC RONDE VAN VLAANDEREN 

 8.03.2020 in Zwevezele 

 40-tal deelnemers 

 

VOLTIS 

23 OKTOBER 2019: SPORT VLAANDEREN BRUGGE:  
 

STEUNPUNT- EN SELECTIETRAININGEN 

 Steunpunttrainingen Meisjes 2008 (gestart op 01.12.2019, 54 deelnemers) 

 Steunpunttrainingen Jongens 2008 (gestart op 01.12.2019, 48 deelnemers) 

 Selectietrainingen Meisjes 2007 op zondag (gestart op 29.9.2019, 36 deelnemers) 

 Selectietrainingen Jongens 2007 op zondag (gestart op 1.12.2019, 23 deelnemers) 

 Zomerstage van 13 tot 16 augustus 2019 te Zwevezele (49 deelnemers) 
 

VOLLEY TOUR (ORGANISATIE EN OPVOLGING) 
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 JAARVERSLAG 

Leden provinciale scheidsrechterscommissie 2020 2021 

Voorzitter  :    

Leden        :   Luca Georges                   0122908   W0354  Volley Team Koksijde 

                      Delvael Didier                                 0008948   W1140  Dynamivo Dadizele                   

                      Vangheluwe Philippe       0263798   W1032  VT Gullegem 

                      Maertens Linde         0437145   W1994  VT Lendelede 

                      Lenoir Marnick                 0033418   W0534  Knack Roeselare 

Subcommissie vorming  

                      Verbrugge Ignace  0056806 W0673  Giks Mode Waregem 

                      Willems Ghislain  0544541 W1125  Volley Bredene 

                      Verlinde Norbert  0259626 W0929  Wivo Wingene VZ 

                      Libbrecht Stijn                              0257630               W0198 VT Kortrijk                    

                      Vandenbroucke Johan                0262340                W0254 VT Brugge 

                      Pockelé Johan                              0660103                 W2077 Mehoni Zuienkerke 

 

Woord vooraf 

 

Het seizoen 2019 2020 zal de geschiedenis ingaan als het coronajaar. De competitie werd noodgedwongen stilgelegd na 

het weekend van 07-08 maart 2020. Alle resterende wedstrijden werden geannuleerd voor de rest van het seizoen. Nog 

maar pas was het seizoen gestart of wij werden opnieuw geconfronteerd met het verlies van een actieve scheidsrechter. 

Jean Claude-Bau, aangesloten bij Evoco Comines, overleed op een leeftijd van amper 62 jaar op 19 September 2019. 

 

1. Samenstelling PSC 
 

Voorzitter plus aanduidingen en afzeggingen: Frans Beuselinck – Slovo Volley Brugge 

Scholencompetitie en briefwisseling:  Philippe Vangheluwe – VT Gullegem 

Reglementen, opleiding en vorming:  Georges Luca – Jumpers Middelkerke 

Didier Delvael – Dynamivo Dadizele 

Linde Maertens – VT Diksmuide 

Verantwoordelijke waarnemers:   Marnick Lenoir – Doskom Moorslede 

 

2. Samenstelling subcommissie vorming 
 

De leden van de PSC aangevuld met: 

- Christian Baecke – Packo Zedelgem 
- Stijn Libbrecht – Balti Kortrijk 
- Johan Pockelé  – Mehoni Zuienkerke 
- Peter Van Speybroeck – Volley Oudenburg-Gistel 
- Monique Vande Cavey – VT Damme 
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- Ignace Verbrugge – Bavo Bavikhove 
- Ghislain Willems – Volley Bredene 
- Norbert Verlinde – Wivo Wingene VZW 
- Johan Vandenbroucke – VT Brugge 

 

3. Samenstelling scheidsrechterskorps op datum van 01/05/2020 

 

Internationaal geen 

Federaal 21 

Provinciaal 93 (stagiairs inbegrepen) 

 

4. Gehouden bijeenkomsten 
 

A. Algemene vergadering voor scheidsrechters op 11/09/2019 in de Groene Meerssen te Zedelgem. 
90 scheidsrechters aanwezig, 10 verontschuldigd. 

 

B. Speciale vergadering Federale en Provinciale scheidsrechters in verband met Vrijwilligerswerk/ Verenigingswerk in 
Aatrijke op 10/12/2019. 
100 aanwezige scheidsrechters en 22 verontschuldigd. 

 

C. Er werden 6 bijeenkomsten van het PSC gehouden op volgende data: 
06/09/19, 05/10/19, 21/11/19, 16/01/20, 05/03/20 en 11/06/20 (onder voorbehoud door coronavirus). 

 

5. Verslag aanduidingen 
 

Met een starteffectief van 100 scheidsrechters bleef het krap om alle wedstrijden van de nodige scheidsrechters te 

voorzien, dit ondanks de afschaffing van de 2de SR in 3PH en 1PD alsook de afschaffing van scheidsrechters in alle 

jeugdwedstrijden van de competitie. 

De nieuwe wet rond vrijwilligers- en verenigingswerk maakt het ook niet gemakkelijker. De vergoeding voor een 

vrijwilliger is beperkt tot 34,71 € per dag. 

 

6. Verslag “afzeggingen“  

 
De aanduidingen werden zoals voorzien terug vijf weken op voorhand gepubliceerd. 

Er waren dit seizoen volgende aanduidingen:  

Competitie:    1210 als eerste scheidsrechter 

                             203 als tweede scheidsrechter 

Beker W.Vl.:          210 als eerste scheidsrechter 

                                                53 als tweede scheidsrechter 

Diversen:        58 scheidsrechters 

Totaal:      1734 aanduidingen 

 

Over het ganse seizoen waren er 184 wissels voor zowel beker, competitie als andere evenementen.  

Dit is 85 minder dan vorig jaar, maar het seizoen werd wel met 5 weekends ingekort. 

 

Dit seizoen was er 1 afwezige. 

 

Enkele tips naar de scheidsrechter toe: 



 18 

 

 

Bekijk regelmatig jouw persoonlijke kalender. Zo vermijd je onaangename verrassingen. 

Denk eraan, zeker voor bekerwedstrijden wordt er meer en meer uitgeweken naar wedstrijden op vrijdagavond of soms 

zelfs ook andere avonden in de week. 

 

Goed verlof toegewenst aan iedereen…. En hopelijk tot volgend seizoen maar voor mij dan niet meer in de functie van 

Voorzitter PSC. 

 

Frans 

 

7.  Jaarverslag vormingscommissie 
 

De opleidingsdag op zondag 08/09/2019 in Zedelgem bracht ons 6 stagiairs op. Later kwam er nog eentje bij via een 

spoedcursus op 12 oktober. Wij hadden in 2019 - 2020 dus 7 nieuwe scheidsrechters. Wij konden vaststellen dat het om 

een gemotiveerde groep gaat. 

Wegens de coronacrisis is het niet mogelijk om een examen af te nemen. Wij zoeken naar een oplossing daarvoor. 

Er wordt ook aan een speciale reeks vragen gewerkt om via de computer te verspreiden aan alle scheidsrechters. 

Door de verminderde aanduidingen van 2de scheidsrechters (enkel nog 1PH en2PH) wordt het moeilijker om opleiding te 

voorzien aan kandidaat 2de scheidsrechters. Aan het dagelijks bestuur werd een oplossing voorgesteld, maar tot nu toe 

nog geen antwoord ontvangen. 

 

Dit seizoen promoveren er geen scheidsrechters naar divisie. 

 

8. Verslag waarnemingen 
 

Er werden in totaal 151 waarnemingen uitgevoerd. Dit jaar kozen we de waarnemingen meer gericht, 

vooral onze jonge beloften en stagiairs. Ook werden de gevestigde waarden (A1) scheidsrechters 

speciaal waargenomen. 

Hiervoor een welgemeende dank naar al onze waarnemers voor de vele uren inzet ten voordele van ons 

scheidsrechterskorps. De resultaten waren over het algemeen heel positief. 

Het beoordelen van de bovenhandse balbehandeling blijft een werkpunt. 

 

 

Goed verlof toegewenst aan iedereen. 

 

Frans Beuselinck 

Voorzitter PSC  

Volley West-Vlaanderen 
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Leden: 

Rik Bekaert  voorzitter W-1140 Beltona Dynamivo Dadizele 

Yves Chanterie               verslaggever W-0673 Damesvolley Waregem 

Johny Engels    W-0534 Knack Roeselare 

Hans Ocket    W-1670 Volley Venus Oostkamp 

Pedro Calleeuw                 W-0239 VKt Torhout 

 

Bijeenkomsten: 

Donderdag 5 september in Moorslede  

Donderdag 24 oktober in Roeselare. 

Donderdag 12 december in Roeselare. 

Maandag 17 februari in Waregem. 

Dinsdag 23 april in Wingene: afgelast door corona-maatregelen. 

 

Werkingsverslag: 

*De commissie kwam vier keer in vergadering bijeen. De vergadering voorzien in april werd geannuleerd door 

de beperkende maatregelen naar aanleiding van de coronapandemie. 

 

*Tegen halfoogst werden clubs gevraagd om de persfiches van de diverse ploegen zowel nationaal als 

provinciaal door te sturen. Sommige ploegen doen dat correct, anderen maken er zich soms te gemakkelijk 

vanaf. Die persfiches werden doorgestuurd naar de verschillende persmedewerkers volleybal van de diverse 

kranten. De Krant van West-Vlaanderen brengt elk seizoen een Volleyspecial uit waarvan die fiches de basis 

vormen. 

 

*Net als vorige seizoenen werd het referendum 'Ploeg van het Jaar' weer georganiseerd. De vijf commissieleden 

vormen de jury die wekelijks een 'Ploeg van de week' kiest per provinciale reeks. De voorzitter coördineert en 

vat samen. Door de coronapandemie werd de competitie midden maart afgebroken. De commissie besliste om 

het referendum voor dit seizoen te annuleren. 

 

*Het project 'Vriendjesdag', een initiatief dat al enkele jaren in onze provincie georganiseerd werd om kinderen 

tot leeftijd U13 te laten kennismaken met het volleybal, werd na een onderhoud met Stefaan Debrabandere 

opengetrokken naar Volley Vlaanderen. Een sterkere waardering voor wat wij al jarenlang deden kon er niet 

zijn. Vanuit Volley Vlaanderen werd promotie gemaakt, kon er ingeschreven worden en werden promotiekits ter 

beschikking gesteld. De Raad van Bestuur vond 

het niet opportuun om via een spot op Focus-WTV extra-promotie te maken aangezien Volley Vlaanderen de 

clubs bewerkte. Ook op Vlaams niveau kende het project met in totaal 156 deelnemende clubs een groot 

succes. West-Vlaanderen was daarin met 44 ploegen, hetzelfde aantal als vorig seizoen, het best 

vertegenwoordigd. 
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*De commissie stond op de bekerfinales ter plekke in voor de wedstrijdverslagen van alle finales met directe 

publicatie ervan op de website van Volley West-Vlaanderen. 

Via Johny Engels stond de commissie op de jongste halve finales in voor het opmaken van de spelerslijsten voor 

alle finalewedstrijden. Een tevergeefs werk want het Covid 19 zorgde voor afgelasting van dat jaarlijks West-

Vlaams Volleybalfeest. 

 

*Hans Ocket, onze sociale mediaspecialist binnen de commissie, werd op 31 oktober uitgenodigd naar de 

redactieraad van Westvolley om na te gaan hoe Volley West-Vlaanderen nog beter kon inspelen op de sociale 

media. Er wordt via facebook verder promotie gemaakt voor speciale evenementen. 

Westvolley blijft in zijn huidige vorm behouden al zal de rubriek 'promotie en media' weggelaten worden omdat 

die niet meer gebruikt wordt. Facebook blijkt voor die gegevens een betere medium. 

 

*De rubriek 'Ploeg in de kijker' wordt afgevoerd en zal vervangen worden door een item waarin de ploegen hun 

evenementen kwijt kunnen. De format daarvoor bleef door het annuleren van commissievergaderingen sinds 

april in de pijplijn steken. Dat wordt een werkpunt voor volgend seizoen. 

 

*De huidige commissie blijft ook volgend seizoen in dezelfde samenstelling actief. Indien Yves Chanterie 

verkozen wordt tot voorzitter van de commissie Recrea- en G-volleybal kan hij officieel geen deel meer 

uitmaken van de commissie.  

 

Dadizele 11 mei 2020 
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De Beach commissie bestaat uit:  

Voorzitter: Rony Raes  

Secretaris: Herman De Rycke  

Medewerkers: Hans Verkest, Peter Debaere, Dirk De Baene, Koen Surmont en Marnix Allegaert 

Naast deze Beach leden konden we op de tornooien ook rekenen op de medewerking vanuit de RVB op Eric 

Soete voor het secretariaat werk en op Norbert Verlinde voor de planning van de scheidsrechters.  

Jaarlijks organiseren wij een aantal Beach tornooien aan de kust in de maand juli. Op vrijdag 31/5 hadden we de 

opportuniteit om in Kortrijk op de terreinen waar bel Beach georganiseerd wordt een tornooi te organiseren 

voordames en heren. Op zondag 30/6 organiseerden we  traditioneel een dames en heren tornooi in Beveren 

Leie. Voor het tweede jaar op rij werd in Beveren Leie  op zaterdag 29/6 een jeugdtornooi georganiseerd. 

Voorafgaand aan het tornooi hebben we daar een Beach training  georganiseerd voor de jeugd o.l.v. Joppe 

Paulides, Dirk De Baene en Rony 

Ook de jeugd probeerden we verder warm te maken om te beachen.  Aan de kust organiseerden we daarom in 

Middelkerke, Zeebrugge en Blankenberge  trainingen waar we vooral op de U16 mikten. Aansluitend op de 

trainingen die van 10.30u-12u doorgingen werd vanaf 13u telkens een tornooi georganiseerd voor de jeugd.  

Tornooien in 2019 voor senioren: 

Vrijdag 31/5 Kortrijk: dames en heren 

Zondag 30/6 Beveren Leie: dames en heren  

Zondag 7/7 Middelkerke: dames en heren  

Zondag 14/7 Blankenberge: dames en heren  

Zondag 21/7 Blankenberge: dames en heren  

Zondag 28/7 Heist: dames en heren  

Naast onze “ama-beachtornooien” hebben we ook meegewerkt aan de Vlaamse  beachkampioenschappen voor 

senioren in Heist. 

De verantwoordelijke voor de Beach in West-Vlaanderen is ook lid van de VVB Beach waar samen met de 

verantwoordelijken van andere provincies zowel de Beach organisaties over de provincies heen, georganiseerd 

worden als overlegd worden hoe we beachvolley beter op de kaart kunnen krijgen e er  gekeken wordt of er een 

uniforme aanpak mogelijk is. 

Uiteraard moet dit allemaal voorbereid en geëvalueerd worden op onze Beach vergaderingen. 

Rony  

2020-05-25 
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Clubaankondigingen 

NAAM ORGANISERENDE CLUB   VBC Gaverhal Deerlijk vzw 

DATUM TORNOOI   zaterdag 05/09/2020 

NIVEAU   
U15 regionaal: VM van 8u30 – 12u30 

(max. 8 ploegen) 

    
PROMO 2 en PROMO 3: NM van 13u – 

18u (max. 10 ploegen) 

AANVANG TORNOOI    

PLAATS GEBEUREN   
Sporthal Deerlijk - Vercruysse de Solarstraat 30, 

8540 Deerlijk 

  

 

 


