VV Jeugdeindronden

AANBESTEDINGSVOORWAARDEN 2023

SPECIFICATIE VAN DE INRICHTING
AARD VAN DE INRICHTING
Deze aanbestedingsvoorwaarden gelden voor de Vlaamse jeugdeindronden. Deze betwisten de
kampioenen en bekerwinnaars per jeugdcategorie.
Er wordt gespeeld in twee afzonderlijke reeksen, waarna de winnaars uit elke reeks via de
supercup het tweede ticket voor het Belgisch kampioenschap betwisten. Indien een
reekswinnaar reeds zijn ticket op zak heeft (via winst Vlaamse Jeugd Championsleague) zal de
tweede uit de reeks de supercup spelen.

ORGANIGRAM
Jaarlijks worden de 5 jeugdcatgorieën verdeeld onder de 5 Vlaamse BLVV’s.
Voor het seizoen 2022-2023 geldt volgende verdeling:
• U19: Volley Oost-Vlaanderen
• U17: Volley Antwerpen
• U15: Volley Vlaams-Brabant
• U13: Volley Limburg
• U11: Volley West-Vlaanderen
Op zaterdag 13 mei 2023 spelen:
• Jongens U19
• Meisjes U17
• Jongens U15
• Meisjes U13
• Jongens U11
Op zondag 14 mei 2023 spelen:
• Meisjes U19
• Jongens U17
• Meisjes U15
• Jongens U13
• Meisjes U11

BETROKKEN PARTIJEN
Bij deze organisatie zijn 3 partijen verbonden:
• De plaatselijke, organiserende club
• De federatie, met name Volley Vlaanderen
• De bovenlokale volleybalvereniging

ACCOMODATIE
MINIMALE VEREISTEN
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportzaal met minimaal 3 terreinen naast elkaar
o Homologatievoorwaarden U19, U17 en U15 conform promo 1
o Homologatievoorwaarden U13 en U11 conform jeugdreeksen van de BLVV
Voldoende zitcapaciteit voor de supporters met een minimum van 40 zitplaatsen per
terrein
Minimaal 4 kleedkamers met douches voor de spelers/speelsters
Minimaal 2 afsluitbare kleedkamers met douches voor de scheidsrechters
1 voldoende groot lokaal voor het wedstrijdsecretariaat
1 voldoende groot lokaal voor de scheidsrechters
Cafetaria (hoeft niet in eigen beheer te zijn), geopend tussen 08.00 uur en 20.00 uur
Ruimte voor VV-promostand
Voldoende parkeergelegenheid
EHBO-hulppost
Draadloos internet in sportzaal en wedstrijdsecretariaat

BESCHIKBAARHEID
De accommodatie dient beschikbaar te zijn tussen 07.30 uur en 20.00 uur.
Uiterlijk om 08.00 uur dienen de volleybalterreinen speelklaar te zijn.

MATERIAAL
TE VOORZIEN DOOR DE PLAATSELIJKE ORGANISATOR
•
•
•

•
•
•

Rotatiebriefjes
6 officieel goedgekeurde wedstrijdballen
Per speelveld + 1 reserveset
o 1 net
o 2 palen
o 2 paalbeschermers
o 2 antennes
o 2 banken voor de wisselspelers
o 2 stoelen voor de coach
o 1 scheidsrechtersstoel die afgeschermd dient te zijn
o 1 markeerderstafel + 2 stoelen
o 1 scorebord
o 12 ballen voor de opwarming (zelfde type als de wedstrijdballen)
1 ballenpomp en drukmeter
1 nethoogtemeter in cm
Geluidsinstallatie + micro (o.a. voor ceremonie)

TE VOORZIEN DOOR VOLLEY VLAANDEREN
•
•
•
•

Een aandenken voor elke deelnemer
Een beker per reeks
Medailles voor de top 3 per reeks
Promomaterialen

MEDEWERKERS
TE VOORZIEN DOOR DE PLAATSELIJKE ORGANISATOR
•
•
•
•

1 organisatorisch verantwoordelijke
1 terreinafgevaardigde
2 scorebordbedieners per terrein
5 markeerders per dag

TE VOORZIEN DOOR VOLLEY VLAANDEREN
•

Scheidsrechters voor de reeksen U19 en U17: 2 scheidsrechters per wedstrijd

TE VOORZIEN DOOR DE BLVV
•
•
•
•

Tornooiverantwoordelijke, die tevens deel uitmaakt van de jury
Bijkomende juryleden conform de richtlijnen in het reglement
Scheidsrechters voor de reeksen U15, U13, U11: 1 scheidsrechter per wedstrijd
Tablets voor Volleyspike

FINANCIËLE LASTEN
VOOR DE PLAATSELIJKE ORGANISATOR
•
•
•

Huur van de accomodatie
Doorlopend koffie en broodjes op het wedstrijdsecretariaat
Polis Burgerlijke aansprakelijkheid (organisatieverzekering m.b.t. gebruikte accommodatie
en eigen/gehuurd of geleende materialen)

TE VOORZIEN DOOR VOLLEY VLAANDEREN
•
•
•
•

Consumpties (5) en maaltijden (t.w.v. € 17,50) voor de scheidsrechters
Consumpties (5) en maaltijden (t.w.v. € 17,50) voor de medewerkers BLVV
Vergoeding en verplaatsingsonkosten voor alle officiëlen
Kosten voor aandenkens, medailles en bekers

INKOM
Het inkomgeld voor deze tornooien bedraagt € 6,00 per dag.
Per deelnemende ploeg dienen vrijkaarten (gratis inkom) voorzien te worden voor:
• Alle spelers / speelsters vermeld op het wedstrijdblad
• Alle officiëlen vermeld op het wedstrijdblad
Er dient eveneens gratis toegang verleend te worden aan:
• Kinderen onder 12 jaar
• Officiëlen in het bezit van een gevalideerde lidkaart 2022-2023

PUBLICITEIT
Volley Vlaanderen voorziet een uniform ontwerp van affiche voor elke lokale organisator.
Iedere lokale organisator heeft het recht maximum 4 lokale sponsorlogo’s aan de affiche toe te
voegen.
De lokale organisator is vrij om sponsoring te zoeken met uitzondering van de volgende
sectoren en partners:
•
•
•
•

Verzekeringen: Ethias
Loterijen: Nationale Loterij
Ballen: Gala en Mikasa
Sport Vlaanderen

BIEDINGEN
Alle clubs aangesloten bij Volley Vlaanderen kunnen bieden voor de organisatie en dit vanaf 15
oktober 2022.
De bieding dient per mail te gebeuren naar info@volleyvlaanderen.be ten laatste op 9
december 2022 om 12:00 uur ’s middags met als titel “Volley Vlaanderen jeugdorganisaties
2022-2023. Deze mailing bevat volgende info:
•

•
•

De gegevens van de zaal waar de organisatie zal plaatsvinden, inclusief attest van de
zaaleigenaar met vermelding dat de zaal beschikbaar wordt gesteld op de data van de
organisatie
Het type wedstrijdbal waarmee zal gespeeld worden
Een brief met vermelding van het insteekbedrag, ondertekend door de secretaris en de
voorzitter van de club.
o Het minimale insteekbedrag bedraagt €500 (vijfhonderd euro).

Opening van de biedingen zal gebeuren tijdens de Raad van Bestuur Volley Vlaanderen van
maandag 12 december 2022. In geval van gelijkheid van bod zal het lot beslissen.

Deze aanbestedingsvoorwaarden werden goedgekeurd op de RvB VV van 10/10/2022.

