VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
VOLLEY WEST-VLAANDEREN
Maandag 11 juli 2022 om 20 uur in Jonkhove, Aartrijksestraat 9, 8211 Aartrijke.
1. Controle aanwezigheden.
1.1. Aanwezig: (58)
01. W-0091 Decospan Volleyteam Menen
02. W-0116 Hermes Rekkenshop Oostende
03. W-0198 Balti Kortrijk Spurs
04. W-0239 VKt Torhout
05. W-0254 Volleyteam Brugge
06. W-0354 Jumpers Middelkerke
07. W-0364 Rembert Torhout Heren
08. W-0370 Olva Brugge
09. W-0383 Roepovo Poperinge
10. W-0416 Beobank Citivo Gits
11. W-0468 VT Marke-Webis Wevelgem
12. W-0534 Knack Roeselare
13. W-0554 VBC Doskom Moorslede
14. W-0588 Volley Oudenburg-Gistel
15. W-0673 Damesvolley Waregem
16. W-0687 DVM Moorsele
17. W-0692 Ooivo Ooigem
18. W-0745 Volley De Haan
19. W-0753 Vlamvo Vlamertinge
20. W-0818 Bevo Beobank Roeselare
21. W-0830 Davoz Zwevegem
22. W-0834 Elckerlyc Zwevezele
23. W-0907 Sarrako Kortemark
24. W-0924 Bidavo Bissegem
25. W-0929 VC Wivo Wingene vzw
26. W-0930 Beaphar Poperinge
27. W-1032 VT Gullegem
28. W-1058 VC Apollo Koekelare
29. W-1125 Volley Bredene
30. W-1132 VBC Gaverhal Deerlijk
31. W-1135 VBC Katjes Ieper
32. W-1140 Floralux Dynamivo Dadizele
33. W-1157 Mardavo Marke
34. W-1174 VC Jong Kuurne
35. W-1220 AVC Harelbeke
36. W-1298 VC WELBI Pervol Ruiselede vzw
37. W-1311 VC Packo Zedelgem
38. W-1388 Sijos Menen
39. W-1430 VT Diksmuide
40. W-1470 Kavo Sint-Eloois-Winkel
41. W-1510 Gidas Gits
42. W-1529 Kerdavo Avelgem
43. W-1530 Davo Wevelgem

44. W-1568 Volley Team Damme
45. W-1670 vzw Volley Venus Oostkamp
46. W-1843 Divo Ingelmunster
47. W-1881 Sportiva Langemark
48. W-1928 Beveren-Leie
49. W-1994 VT Lendelede
50. W-2017 Volley Heuvelland
51. W-2028 Smashing Club Ingelmunster
52. W-2041 Alfa SolutionsTievolley Tielt
53. W-2077 Mehoni Zuienkerke
54. W-2093 Mevo Ledegem
55. W-2147 IVT Izegem
56. W-2230 VC Dentergem
57. W-2234 VT Lichtervelde
58. W-2279 Vosta Staden
1.2. Gewettigd afwezig: (0)
1.3. Afwezig: (8)
01. W-0208 Volley Team Koksijde
02. W-0482 DV Hernieuwenburg Wielsbeke
03. W-0499 Evoco Comines
04. W-0597 Sint-Joris ten Distel
05. W-0777 Ruvo Ruddervoorde
06. -1041 Bavo Bavikhove
07. W-1780 Davolo Loppem
08. W-2223 Slovo Volley Brugge
De reglementaire boete zal worden toegepast.

2. Openingswoord door de voorzitter.
2.1. Openingswoord door afscheidnemend Voorzitter Johan Van Riet.
Ik heet iedereen van harte welkom op de algemene vergadering van Volley-West Vlaanderen.
Het is voor mij een belangrijke dag. Het is immers mijn laatste algemene vergadering als voorzitter
van West-Vlaanderen.
Ik wens vandaag ook iedereen van de Raad van Bestuur en commissieleden waar ik vandaag en de
voorbije jaren mee heb samen gewerkt te bedanken voor de jarenlange samenwerking waar het
algemeen belang van het volleybal altijd op de eerste plaats stond.
Tevens wens ik alle clubbesturen te bedanken voor hun positieve samenwerking.
Er is die 23 jaar heel wat veranderd in het volleyballandschap.
Denk maar in het verleden iedere week West Volley, alle uitslagen die telefonisch werden
doorgegeven op zondagmorgen, kalendervergaderingen, enz…
Mooie herinneringen zijn de kampioenenvieringen, bekerfinales, halve finales beker, enz…
Na meer dan 23 jaar onafgebroken als lid van de Raad van Bestuur waarvan de laatste 12 jaar als
voorzitter is er vandaag een einde gekomen aan dat verhaal.
De belangrijkste reden daarvan is dat ik verkozen ben als Financieel Bestuurder Volley Vlaanderen
en dat die functie niet te combineren is met een functie in Raad van Bestuur Volley West-Vlaanderen.
Door deze nieuwe functie ben ik wel vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur Volley Belgium.
Met dit wil ik jullie meegeven dat ik niet weg ben uit de volleybal en voor jullie altijd nog beschikbaar
ben.
Ik wil eindigen met mijn opvolger veel succes toe te wensen en indien nodig ook beschikbaar ben.

Tevens wens ik jullie een vruchtbare vergadering toe en zie ik jullie wellicht terug op een of andere
organisatie.

2.2. Openingswoord door de Voorzitter a.i. van de Vergadering Peter Van Speybroeck.
Beste volleybalvrienden,
Ook ik heet jullie in naam van de Raad van Bestuur allen welkom op onze Algemene Vergadering en
wil Johan bij deze ook bedanken voor zijn openingswoord.
Vooraleer we overgaan tot de orde van de dag wil ik samen met alle leden van de Raad van Bestuur
toch nog even stilstaan bij het afscheid van Johan en hem bedanken voor de vele jaren die hij zich
heeft ingezet voor het West-Vlaams Volleybal in het bijzonder, het volleybal in het algemeen dit op
zowel provinciaal, federaal, nationaal als beach vlak, als voor zijn tomeloze inzet en hem hiervoor ook
in naam van ons allen een kleine attentie geven.
Hierbij willen we zeker ook Greet niet vergeten die al deze jaren steeds aan Johan’s zijde heeft
gestaan, ook voor haar hebben we nog een kleine attentie voorzien.
Dan gaan we nu over tot de orde van de dag
Eerst wil ik nog de heer Eric Soete verontschuldigen voor deze avond.
En zo kunnen we beginnen met de stemming van de vernieuwde statuten.

3. Goedkeuren van de vernieuwde statuten.
3.1. Vooraleer over te gaan tot de stemming werden nog 2 vragen gesteld i.v.m het toevoegen van
experten aan het Bestuursorgaan, dit vooral betreffende het aantal experten. Hierop antwoordt
de Voorzitter dat hiermee zeker zal rekening worden gehouden bij het aanpassen van het Intern
Reglement.

3.2. Uitslag stemming vernieuwde statuten:

Voor:
Tegen:
Onthouding:

57
0
1

4.1. Secretariaat:

Voor:
Tegen:
Onthouding:

58
0
0

4.2. Competitie:

Voor:
Tegen:
Onthouding:

58
0
0

4.3. Statuten en Reglementen:

Voor:
Tegen:
Onthouding:

58
0
0

4.4. Jeugdwerking:

Voor:
Tegen:

58
0

De statuutswijziging is goedgekeurd.

4. Goedkeuren van de jaarverslagen.

Onthouding:

0

4.5. Scheidsrechterscommissie:

Voor:
Tegen:
Onthouding:

58
0
0

4.6. Promotie & Media:

Voor:
Tegen:
Onthouding:

58
0
0

4.7. Beachcommissie:

Voor:
Tegen:
Onthouding:

58
0
0

4.8. G-sport en Recrea:

Voor:
Tegen:
Onthouding:

58
0
0

4.9. Alle jaarverslagen zijn goedgekeurd

5. Verkiezingen.
5.1. Voorzitter.
Kandidaat: Peter Van Speybroeck (W-0588 VC Oudenburg-Gistel).
Uitslag:

Voor:
Tegen:
Onthouding:
Ongeldig:

57
0
0
1

De heer Peter Van Speybroeck is verkozen als Voorzitter.
5.2. Ondervoorzitter en Voorzitter Statuten en Reglementen.
Kandidaat:
Er zijn geen kandidaturen ontvangen.
5.3. Voorzitter Beachcommissie.
Kandidaat: Rony Raes (W-1132 Gaverhal Deerlijk).
Uitslag:

Voor:
Tegen:
Onthouding:
Ongeldig:

57
0
0
1

De heer Ronny Raes is verkozen als Voorzitter Beachcommissie.
5.4. Voorzitter Pers & Promotie.
Kandidaat Hendrik Bekaert (W-1140 Beltona Dynamivo Dadizele).

Omwille van de wijziging van de statuten is heeft deze verkiezing niet plaats gevonden.

5.5. Voorzitter Commissie Jeugd - Selecties - Techniek.
Kandidaat: Wim Deruyter (W-2093 Mevo Ledegem).
Uitslag:

Voor:
Tegen:
Onthouding:
Ongeldig:

51
0
6
1

De heer Wim Deruyter is verkozen als Voorzitter Jeugd - Selecties - Techniek.

6. Vraagstelling.
6.1. Waarom krijgen we nog zoveel kalenderconflicten ondanks het feit dat we in VolleyAdmin
per individueel weekend moeten invullen “onbeschikbaarheid sporthal”.
Is er misschien een bug of communicatie link probleem tussen VolleyAdmin en volleyscores?
6.2. Waarom wijkt het annorama Volley West-Vlaanderen 2022-2023 af van dat van Volley
Vlaanderen?
6.3. Beide vragen werden door Eddy Degrave, competitieleider Volley West-Vlaanderen,
beantwoordt.

7. Samenvatting rondetafelconferentie.
7.1. Spelen met reserven of niet.
Meerderheid van clubs willen met reserven blijven spelen, kans om iedereen te laten spelen,
meer kansen om bij te leren.
Wel mogelijkheid blijven voorzien om zonder reserven te spelen en voor die ploegen die zonder
spelen een aparte reeks voorzien.
Competitie reglement is wat betreft spelen zonder reserven wel aangepast en versoepeld
geweest.
Noot: meerdere ploegen vragen volwaardige markering voor reservewedstrijden, echter ook een
volle gesprekstafel die unaniem voor de lite versie van markeren opteert. Nu met volwaardige
markering.
7.2. Promo wedstrijden met of zonder officiële SR.
Algemene tendens blijft voor alle promo wedstrijden spelen met SR
Clubs zeker geïnteresseerd in project thuisscheidsrechter waarbij VWV kleine opleidingen
voorziet op laagschalige drempel, die in de club georganiseerd worden.

7.3. Contact federaties:
Met VB zo goed als geen contacten, wordt geen gebruik gemaakt van de website.
Met VV: vooral VolleyAdmin, nieuwe website 1 grote ramp.

Wat betreft clubcoaches, vaststelling dat niet iedereen van het bestaan van deze mensen afweet.
Diegenen die wel contact hadden vonden het voor bepaalde items wel een meerwaarde (vooral
jeugdsportfonds en uitwerking hiervan). Wel opvallend dat er heel weinig clubs gecontacteerd
werden of zelf contact namen met deze coaches. Als nadeel werd ook aangegeven dat er zeer
veel van de club gevraagd wordt om bvb subsidies binnen te halen en deze inspanningen niet altijd
in verhouding staan met wat men als subsidie ontvangt.
Met VWV: de vraag wordt gesteld of Westvolley wel nog zin heeft, communicatie mag verlopen via
email (Peepl) en op website. Voor onze website wordt wel algemeen aangedrongen om deze beter
te beheren en up to date te houden (een refresh mag zeker ook gebeuren).
7.4. G-sport en Recrea.
Er is bij sommige clubs interesse naar G-Sport, bij andere helemaal geen interesse, vooral de
onwetendheid van deze tak van volley is hiervan de oorzaak. Manier zoeken om dit meer onder
de aandacht te brengen – project uitwerken over de provincies heen met ondersteuning VV en
VB?
7.5. Beach.
Vooral vragen naar waar beach terreinen liggen, wie te contacteren bij vragen, en nood aan
trainers. Tot op heden hebben 16 clubs reeds 1 of meerdere terreinen. Hier is het grootste
obstakel medewerking verkrijgen van de gemeente- en stadsbesturen om dit gerealiseerd te
krijgen.
Voor vragen omtrent beach terreinen kan men ook steeds beroep doen op Dries Koekelkoren
(VV), voor de werking bij Rony Raes (VWV).
Zeker ook de nodige aandacht besteden aan opleiding coaches/trainers.
Jeugd beach is aan een goede opmars bezig.
7.6. Jeugd.
7.6.1. Algemeen:
Oppassen met PLUS-statuut, indien ouder zou men deze spelers niet mogen kunnen selecteren
in VolleySpike.
Alle spelers verplicht laten spelen, opleggen vanuit VV en indien niet VV via VWV,
examenperiodes en vakantieperiodes proberen vermijden, kleinere reeksen?
7.6.2. U11
Er moeten 5 spelers worden ingevuld dient te worden aangepast.
Wat met leerlingen 6de leerjaar die pas beginnen met volleyballen.
7.6.3. Selectie- en regiotrainingen.
Verschil tussen beide duidelijker maken
Beide worden als positief onthaald, meerwaarde om niveau naar boven te brengen
Communicatie dient niet alleen naar de ouders, maar ook naar clubsecretaris en
clubjeugdverantwoordelijke, niet altijd uit dezelfde clubs selecteren maar breder.
Werkpunten: duidelijk kader en beide trainingen aan clubs doorgeven
Betrokkenheid clubs bevorderen + opvolgen trainingen met de clubtrainers.
7.6.4. Volleytour
Spelregels niet voldoende gekend en krijgen te vaak een eigen interpretatie. Er moet een update
komen van de spelregels, niveaus niet uit de hand laten lopen, bij de inschrijving voor de tweede
ronde de kampioenen in een hoger niveau laten inschrijven.
Ondanks dat het reglement volleytoer in het competitiereglement is opgenomen toch nog eens
apart opsturen naar de jeugdtrainers van de clubs zodat er minder eigen interpretaties komen.

Niveau verschil tussen 2.0 en 2.B is te groot, meesten vinden het nochtans een goede vorm?
Proberen starten met lagere leeftijd (zoals bij andere sporten).
Gemengd spelen hier niet altijd een voordeel.

8. Voorstellen.
8.1. Uitgaande van de clubs.
Nihil
8.2. Voorstellen uitgaande van de Raad van Bestuur.
Aanpassing statuten (zie punt 3).

9. Slotwoord door de Voorzitter.
Ik wens jullie allen alvast te bedanken voor jullie steun en hoop de komende jaren op een even fijne
en vlotte samenwerking zoals jullie het de laatste jaren hebben gekend en ik wens jullie allen een
zorgeloos, sportief, uitdagend en vooral Covid-vrij seizoen toe.

Opmerkingen over dit proces-verbaal moeten binnen de maand na het verschijnen SCHRIFTELIJK
overgemaakt worden aan de secretaris.

Verslag
Peter Van Speybroeck
Voorzitter Volley West-Vlaanderen

Eddy Degrave
Voorzitter Competitie en ontmoetingen

