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                                      Verslag extra vergadering RvB zondag 28/11/2021 via Zoom. 

1. Opname aanwezigheden. 

Aanwezig:  Johan Van Riet – Peter Van Speybroeck – Norbert Verlinde – Eddy Degrave – 

Rik Bekaert - Yves Chanterie. 

Verontschuldigd:  Henk Lagae – Rony Raes. 

Niet aanwezig:  Erik Soete. 

2. Bijeenkomst met de clubs voorzien op donderdag 02-12-2021. 

Gezien de ontwikkelingen door corona wordt live een vergadering organiseren met onze clubs zeer 

moeilijk. De RvB is wel zeer tevreden met de grote positieve respons van onze clubs om dit te 

organiseren. 

Johan Van Riet zal alle clubs per mail verwittigen dat we helaas deze bijeenkomst dienen uit te 

stellen naar een later tijdstip waarbij we allen samen op een veilige manier kunnen deelnemen.  

Er is wel het voorstel om indien het nieuwe tijdstip om deze bijeenkomst te organiseren niet in de 

eerste maanden kan, we via Zoom en Teams wel meerdere kleine online vergaderingen zouden 

kunnen houden (met bvb groepen van 8 a 9 mensen). Op deze sessies zouden we dan alsnog 

aftoetsen hoe de clubs de nabije toekomst tegemoet zien. Van zodra we hier duidelijkheid over 

hebben over de manier van aanpak en het moment van deze meetings zal hierover gecommuniceerd 

worden. 

3. Situatie competitie, stoppen, uitstellen, verder spelen? 

Situatie tot op heden: 

Vorig weekend werden ongeveer 40 wedstrijden uitgesteld, voor dit weekend tellen opnieuw een 50-

tal uitgestelde wedstrijden. Het gaat hier hoofdzakelijk om jeugdwedstrijden. 

De competitieleider zou graag willen proberen de bekerwedstrijden te laten doorgaan om die 

bekercompetitie niet in het gedrang te brengen. Indien we een onderbreking zouden inlassen is dit 

echter wel niet correct omdat deze spelers ook het risico lopen om te worden besmet tijdens deze 

wedstrijden. 

Aan de andere kant komen er weinig signalen van de clubs dat ze willen stoppen met spelen. 



Wat betreft onze SR’s vallen de quarantaines en besmettingen tot op heden nog mee, omwille van 

de vele uitgestelde wedstrijden kunnen we nog steeds de aanduidingen blijven verzorgen. 

Wat betreft het uitstellen van wedstrijden is het criterium momenteel dat er 2 positieve 

spelers/speelsters moeten zijn, dit dienen we eventueel te herbekijken, want mensen die op 

donderdag of vrijdag in quarantaine moeten gaan kunnen ook niet aan de wedstrijd deelnemen daar 

zij niet altijd een resultaat van de afgenomen test hebben ontvangen of ze al dan niet positief zijn. 

Voorlopig houden we het op de huidige afspraken maar zoals aangegeven wordt dit de komende 

weken opnieuw geëvalueerd. 

De Rvb van VWVL betreurt dat er nog geen goede communicatie vanuit VV en VB komt betreffende 

het verdere verloop van de competitie, zeker gezien feit dat liga reeds heeft beslist om hun 

competitie 2 weken stop te zetten (alhoewel financiële redenen hier de hoofdzaak toe vormen daar 

er geen toeschouwers in de zalen worden toegelaten). 

 

Voorzitter Volley West-Vlaanderen                 Verslaggever en ondervoorzitter Volley West-Vlaanderen 

Johan Van Riet                                                     Peter Van Speybroeck 

 

 

 


