Ploeg in de kijker
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Geschiedenis :
Reeds in 1965 werd in Beernem een volleybalclub opgericht : VBC Sint Joris (heren
en dames) . De heren werden later VC Oedelem, de dames bleven hun naam trouw.
De herenploeg boekte behoorlijke resultaten in de jaren 90 en promoveerden tot in divisie.
In 2000 hield de club er echter mee op en nam Maldegem het stamnummer over.
De jeugd bleef achter en enkele ouders stichtten een nieuwe club : VC De Beerlanders was
geboren . Aanvankelijk werd enkel met jeugd gestart (D en C) . Elk jaar kwam echter een
ploeg bij en in 2002 kon reeds gestart worden in de herencompetitie (5 eigen jeugdspelers,
7 spelers van Oostkamp). Het jaar nadien komen de Beerlanders uit in elke reeks met een
ploeg. Met succes overigens want onder impuls van trainer/coach Wim Vande Ryse wordt
de promotie afgedwongen.
Het eerste jaar 2e Provinciale is geen onverdeeld succes maar … er wordt niet “gezakt”
Buur Sijsele stopt er mee en heel wat spelers maken de overstap naar Beernem dat al
dadelijk van wal steekt met een tweede ploeg.
De laatste vijf jaar zijn dan ook behoorlijk succesvol wat de sportieve prestaties betreft : een
greep uit het palmares : 2006 : Promotie naar 1e Prov. ; 2007 : Beerlanders 2 promoveren
naar 2e Prov.: 2010 Beerlanders 1 promoveert naar divisie. Bekerfinales in 2008, 2009 …
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Missie en visie:
“Alle leden een optimaal volleytechnische
opleiding geven met veel aandacht voor
sportiviteit, zonder daarbij het sociale aspect uit
het oog te verliezen. Wij willen volleybal aanbieden op een zo hoog mogelijk niveau en dit zoveel
mogelijk met eigen jeugdspelers” (citaat Web-site)
Dit bracht ons met enkele vraagjes bij secretaris Myriam Rommelaere die ons graag wat méér info
bezorgde.
P&M : Totaal aantal leden – jeugd ?
Myriam : Aantal spelers : 97, niet-spelers : 15. In divisie komen 6 van de 12 spelers uit de eigen
jeugd, in 2e Provinciale zijn 8 van de 9 spelers eigen spelers.
Vanaf 6 jaar is iedereen welkom in de balspeeltuin “Dribbels” en er is een goede verstandhouding
met VBC Sint Joris wat betreft de overgang van de meisjes !
Na 2 jaar krijgt de groep een andere naam: “De Smashers” met een méér volleybalspecifieke
voorbereiding naar miniemen / kadetten / scholieren …
Er wordt gerecruteerd via folders in de scholen, de vriendjesdag …De kinderen vinden ook
gemakkelijker de weg naar de sporthal sinds wij in “De Zande” spelen
P&M : Kan je de werking van de club wat nader toelichten ?
Myriam : De werking is voornamelijk gebaseerd op vrijwilligerswerk ! Vele ouders zijn bereid een
handje toe te steken en naar de praktische kant toe is dit een hele verademing.
Véél moeilijker is het om nieuwe bestuursleden te vinden (of vrijwilligers) die mee willen helpen, of
een structurele deelverantwoordelijkheid willen nemen tijdens het lopende volleybalseizoen. Deze
mensen vinden is momenteel een prioriteit, gelukkig met positief resultaat: We kunnen zeggen dat
zich al enkele enthousiaste medewerkers gemeld hebben.
P&M : Wat met de trainers ?
Myriam : We streven er naar om enkel met
gediplomeerde trainers te werken. Eigen
trainers opleiden gebeurt onder supervisie
van een gediplomeerde trainer en
opleidingen worden deels door de club
meegefinancierd.
P&M : Hoe komen jullie financieel rond,
hoe wordt de clubkas gespijsd ?
Myriam : Lidgeld (jeugd betaalt minder dan
senioren) voor iedereen, 2e en 3e lid van
een zelfde gezin krijgen korting. Om iets
meer financiële armslag te hebben houden
wij elk jaar een deur-aan-deur verkoop van pannenkoeken en wijn en een na-verkoop in de club
zelf. Daarnaast is er nog een kaarting en op 24/2 (een beetje sluikreclame mag wel) organiseert
de divisieploeg een kaas- en wijnavond tvv de clubkas.
Verder krijgen we nog een sportsubsidie en impulssubsidie van de gemeente (mits jaarlijks
dossier door te geven). Ook de steun en de sponsoring van de vele Beernemse handelaars blijft
vlot draaien en onze sponsors blijven ons trouw.

P&M : Wat zijn de ambities van de club / Toekomstvisie ?
Myriam : Onze hoofdambitie staat duidelijk omschreven in onze “missie en visie” (zie hoger). De
grote droom is dat we voldoende spelers bij de jeugd en de heren hebben zodat iedereen een
kans tot spelen kan aangeboden worden op zijn individueel niveau. Wij hopen dat er niet jaarlijks
moet gepuzzeld worden om bij elke competitiestart met een volwaardige ploeg in alle categorieën
aan te treden.
Meer persoonlijk: We dromen er van om binnen afzienbare tijd de club met een gerust hart te
kunnen doorgeven aan jonge(re) gemotiveerde mensen die de Beerlanders even warm in het hart
dragen dan wij !
P&M : Kan de federatie méér doen voor de clubs. Een voorstel ?
Myriam : Om het herenvolleybal iets méér te steunen zou de federatie eventueel clubs die een
goede jongens-opleiding aanbieden een extra financiële ondersteuning of compensatie kunnen
aanbieden. Misschien zou dit een boost kunnen betekenen voor de heren competitie in het
algemeen en het volleybal in het bijzonder.
P&M : Bij deze wijze woorden kunnen wij afsluiten met dank voor het beantwoorden van de
vragen en dank voor het vrijmaken van de tijd !
Bronnen : Web-site De Beerlanders
Secretaris Myriam Rommelaere

