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WEETJE  

Om het voor de clubs te vergemakkelijken hebben we de schrapping van de recreatieve leden vorig seizoen beschikbaar
gesteld via de schrappingen in de online Clubadministratie op de VVB website.  Ook dit seizoen blijft dit systeem behouden. 
U  kan  dus  de  recreatieve  leden  van  uw  club  gewoon  schrappen  samen  met  de  competitieve  leden  tijdens  de
schrappingsperiode die loopt van 16 tot en met 30 april.  
 
Eind augustus – begin september voorzien we voor de recreatieleden nog een tweede schrappingsperiode.  Hierover krijgt u
later nog bericht.
 
Voor een recreatielid dat niet geschrapt werd door de club en ‘klacht’ indient over zijn/haar aansluiting, zal in het voordeel van
het lid worden geoordeeld.
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SECRETARIAAT  
SOETE ERIC           

                      CAPUCIENENSTRAAT 134         
 8900 IEPER
                                                 0476/42 50 90

 eric@kwvbv.be

_____________________________________________________________________________________________

- Verslag raad van bestuur

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR KWVBV

20 JANUARI 2015 19U30 Au Damier Roeselare

        Aanwezig: Johan Van Riet  – Eric Soete – Johan Callens - Eddy Degrave - Filip Rossel – Viv Roelens – 
       Verontschuldigd:  Willy Scherrens 

Goedkeuren verslagen
Raad van bestuur

goedgekeurd
PCO

datum aanpassen

VVB
       Algemene vergadering 

nieuwe algemene vergadering op 23 januari 2015
aanwezig: Johan Van Riet – Eddy Degrave  en Greet Beuselinck

       Huishoudelijk reglement is uitgewerkt en zal in de volgende raad van bestuur besproken worden

Algemene vergadering
overlopen opmaak uitnodiging
voorstel wijziging statuten
voorstel aanpassing H.R.
overlopen balans
opvragen nazichters (te plaatsen op de website)
uitkijken of er niemand van het Dynamo Project kan aanwezig zijn.

Controle belastingen
besproken

Vraagstelling kalenderboekjes
zal in het voorwoord van de voorzitter worden opgenomen.

Interne & externe communicatie van het verbond
naar volgende raad van bestuur
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Briefwisseling
uitnodiging ontvangen van Beveren-Leie voor nieuwjaarsreceptie
e-mail ontvangen in verband met jeugdspelers

tussen beide clubs is reeds contact geweest om dit op te lossen
twee schadegevallen ontvangen van schadeclaim

de scheidsrechterscommissie zal hier de nodige aandacht aan besteden op haar 
volgende bijeenkomst.

Allerlei
Voorzitter

overlopen budgetopmaak 2015
overlopen opgemaakte balans

Ondervoorzitter

Secretaris

Scheidsrechterscommissie

Jeugdcommissie

Competitie
wedstrijden pre-miniemen voor volgend seizoen:

bal nummer 5
eindronden worden gespeeld met bal nummer 4

kalender naar volgend jaar besproken
testwedstrijden jeugd op 2 mei
tornooi 4de provinciale dames voor promotie 
kampioenenviering ?

Promotie 
ingeschreven voor de DAS-beurs op 25 – 26 en 29 juni

Volgende vergadering
Dinsdag 24 februari om 19.30 uur

Eric Soete Johan Van Riet
Verslag Voorzitter KWVBV
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PROMOTIE & MEDIA  
FILIP ROSSEL      
STENENSTRAAT 39                  
8400 OOSTENDE

0476/27 54 17
filip.rossel@skynet.be

_____________________________________________________________________________________________

- Verslag vergadering

vrijdag 23 januari 2015 te Oostende

Aanwezig : Filip Rossel, Marina Vanclooster, Hugo Dedeyne, Johny Engels, Rik Bekaert, Erik Dedeyne
Verontschuldigd : Joost Kerckhof

Verslag vorige vergadering: Goedgekeurd .
Opmerking : Speler – speelster van het jaar : Dank aan Joost en Rik.

    Speler – speelster van het jaar
Sommige trainers sturen traag hun gegevens door en hebben soms wat aandringen nodig ! Bij 
anderen is er geen probleem.
Om de gegevens voor de heenronde compleet te maken werd gevraagd de resultaten van de 
laatste wedstrijd vóór 26/12 door te sturen.
Lijst met namen en nummers wordt opgevraagd voor de terugronde en doorgegeven aan de 
betrokken trainers. Is gebeurd door Rik. Joost ?

Ploeg in de kijker: Zie vorig verslag : ongewijzigd.

Activiteitenkalender + aanwezigheden/taakverdeling.
14-02-2015 : ½ finales beker heren en jongens W.-VL : Rembert Torhout heren: Johny en Filip
15-02-2015 : ½ finales beker dames en meisjes W.-Vl. : Knack Roeselare: Johny, Filip, Marina en 

Hugo.
04-04-2015 : Jeugdbekerfinales : Knack Roeselare: Verslagen door Rik
06-04-2015 : Bekerfinales senioren, Trofee Nat.Div heren en Trofee Dehaene dames :    

Rembert Torhout heren: Verslagen door Joost.
26-04-2015 Jeugdapotheose : Elckerlyc Zwevezele
02-05-2015 : Kampioenenviering, Supercup en Eindronden jeugd : Tievolley Tielt : Filip.
16/17 -05-2015 : VVB eindronden U13-miniemen : Knack Roeselare : Filip en Johny.
23/24-05-2015 : Nationale eindronden jeugd : Knack Roeselare : Johny.

23  ste   DAS-beurs : juni 2015 : 
             woe. 24 juni : klaarzetten stand : Hugo & Marina

Voorlopige bemanning van onze stand (moet nog aangevuld worden !) :
Don. 25 juni : Erik, Johny & Filip
Vr. 26 juni : Erik & …..
Ma. 29 juni : Erik & …..
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Ledenaantallen op 31/12/2014.
West-Vlaanderen telt momenteel iets méér dan 9000 leden en is daarmee de derde grootste 
provincie van Vlaanderen.

Allerlei en rondvraag
Spelerslijsten halve finales : Johny en Filip.
Verslagen bekerfinales : Rik en Joost
Donderdag 05/03 : 20u : Roeselare : Damier : Algemene vergadering
Vriendjesdag : Lof van VVB jeugdcommissie en van Focus – WTV
Wie kan een antwoord geven op het probleem van de coach-licenties naar volgend jaar toe ?

Datum en locatie volgende vergadering:
Volgende vergadering gaat door in het cafetaria van Wivo Wingene (Beernemstraat) te 
Wingene om 19 u 30 . Datum : don. 2 april 2015.

de voorzitter Verslag

Filip Rossel                                                   Hugo Dedeyne
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PLOEG IN DE KIJKER 
  W 0370     OLVA BRUGGE

Hoe lang voorzitter : Joeri Van Troeye : reeds zeven jaar.

Hoe  lang  secretaris  :  Robert  Hoste sinds  de  oprichting  van  de  club  in  november  1960  tot  eind  2010
onafgebroken secretaris (gedurende meer dan 50 jaar!). Nu sedert een aantal jaren terug een vaste secretaris
Xavier Beyaert.

       Sinds wanneer bestaat de club : werd opgericht in november 1960 in de schoot van het Onze-Lieve-
Vrouwecollege te Assebroek (vandaar de naam Olva) door de toenmalige leraren,  eerwaarde heer Zwaenepoel 
(die de club steeds van op afstand volgde maar ondertussen overleden is) en de heer Robert Hoste die de 
functie van secretaris waarnam.

 

 

Robert Hoste

                Nummer 4 Robert Hoste

       – Beetje historiek : Het begon allemaal in de maand november 1960. De toenmalige propangadist van de
volleybalsport  in  West-Vlaanderen,  wijlen  Alberic  Riquier,  liep  zowat  alle  scholen  en  gemeenten  af  om er
volleybalclubs te stichten.  Ignace Zwaenepoel was onmiddellijk  enthousiast.  Hij  contacteerde Robert  Hoste,
wiskundeleraar in het college, die hij als secretaris wou en Olva Assebroek stond op de rails…
Men startte met een 20-tal leden, hoofdzakelijk leraars en leerlingen van de middelbare afdeling van het O-L-V-
college en men schreef twee ploegen in in de laagste provinciale afdeling. De thuiswedstrijden werden betwist
op de speelplaats van het college op zaterdagnamiddag na de toen nog verplichte studie. De meeste leerlingen
bleven er kijken naar de wedstrijd. Het jaarlijks lidgeld bedroeg toen nog 20 BEF !!!. Voor dit prijsje was men,
althans voor de verplaatsingen vrijgesteld van studie

In 1962 volgde de promotie naar de 2de provinciale afdeling, in 1963 de intrek in de pas gebouwde turnzaal en
in  1964  de  promotie  naar  de  hoogste  provinciale  reeks.  Het  werden  legendarische  wedstrijden  op  de
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marktpleinen (weinig ploegen konden al spelen in een sportzaal). In 1969 volgde de onvergetelijke promotie
voor de club naar  de toenmalige 3de nationale  afdeling.  Daarvoor moesten de 3de gerangschikten van alle
provincies in de maand juli een eindronde spelen in Antwerpen. Dat was een probleem omdat de laatstejaars
van het secundair midden in de eindexamens zaten. De sportieve directeur verplaatste de mondelinge examens
naar een andere datum en iedereen kon mee. Van dan af aan speelde de eerste ploeg onafgebroken in de
hogere (toenmalige nationale) reeksen.

Een hoogtepunt werd bereikt  in 1978 met de promotie naar 2de nationale. Na het seizoen 1983-1984 werd de
BVBV opgesplitst in een Vlaamse en een Waalse vleugel  waarbij  Olva terecht kwam in de 1 ste divisie.  Dan
volgden een aantal  jaren met wisselend succes,  beloftevolle  spelers  werden weggesnoept  door ambitieuze
hoger spelende ploegen.

Midden de jaren 90 verhuisde Olva van de ondertussen aftandse (en thans volledig vernieuwde) turnzaal naar
het Blosocentrum. Een dalmoment was de degradatie naar 3de divisie in 1997 na een seizoen zonder één enkele
overwinning. Geen nood echter, de ploeg speelde na één seizoen opnieuw kampioen en promoveerde terug
naar 2de divisie en het jaar daarop als vice-kampioen naar 1ste.

In totaal behaalde Olva met de jeugdploegen 12 Belgische en 27 West-Vlaamse titels. In het kader van “Euro
2000” en Brugge 2002 Culturele Hoofdstad van Europa” werd Olva Assebroek omgedoopt in Olva Brugge.
Na een nochtans geslaagd seizoen 2001-2002 in 1ste divisie, ontsnapte ook Olva niet aan een bijna complete
leegloop. De heropbouw werd ingezet vanuit 2de provinciale (de 2de ploeg was pas gepromoveerd ).  In het
seizoen 2005-2006 kon de hoofdploeg alweer optreden in 1ste provinciale. Onder impuls van Bart Hungenaert
(ex-speler van Olva en toenmalige assistent-trainer van Knack Roeselare) kon die goede lijn doorgezet worden
met een onmiddellijke promotie naar 2de divisie in het seizoen 2006-2007. Sedert het seizoen 2008-2009 speelt
de eerste ploeg ondertussen onafgebroken in 1ste divisie.

Uit de jeugdploegen ontstond meermaals een 2de ploeg. Veel van de spelers uit die ploegen konden doorstoten
naar de hoofdploeg, anderen zochten hun heil bij omliggende ploegen omdat er steeds nieuwe spelers uit de
jeugdlichtingen overkwamen. Sinds begin 2000 hebben we een vaste 2de ploeg die ondertussen vanuit  3de

provinciale opgeklommen is naar 1ste en daar nu toch al enkele jaren en die sedert het seizoen 2010-2011
voortdurend speelt.

Na de fusie met de Black Bears kon in het seizoen 2011-2012 een derde ploeg in competitie ingeschreven
worden met spelers die afkomstig waren van die club, aangevuld met eigen jeugdspelers.  Zodoende komen
ondertussen 3 herenploegen in competitie,  een absoluut maximum om het allemaal nog financieel rond te
krijgen.

1988-1989
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1998-1999

   2013-2014
- aantal seniorenploegen : 3 herenploegen (1ste divisie, 1ste prov.  en 3de prov.)
- aantal jeugdploegen in competitie : 4 (U17, U15, U13,U11);
- aantal leden : De club telt 91 spelende leden en 25 niet-spelende leden.
- visie van de club : aanbieden van zinvolle sportbeoefening aan jongeren met aandacht voor de mogelijkheden
van elkeen en voor sportief spel en   vanaf welke leeftijd kunnen ze terecht: We hebben een volleybalschool
waar  jongens  vanaf  het  eerste  studiejaar  kunnen  oefenen.  Zoveel  als  mogelijk  eigen  jeugdspelers  laten
doorstromen naar onze herenploegen.
-eigen jeugdspelers : Wij zijn blij dat wij 47 jongens enthousiast kunnen maken voor de sport. In de jeugd kijken
we niet naar de resultaten. Het meest belangrijke is dat iedereen ongeveer evenveel speelt.
-recreatieve ploegen : geen, wel spelen veel oud-spelers bij één en dezelfde ploeg in het VLM.
-samenwerking : geen behalve met Volley Team Brugge wat betreft recrutering van spelers. In het verleden was
er wel al eens een samenwerking met Beerlanders Beernem om een aantal jeugdspelers daar een jaartje te
laten rijpen in 3de prov.
- vinden jullie gemakkelijk vrijwilligers? Lange tijd heel beperkt. Laatste tijd is de groep terug toegenomen en
hebben  we  een  vaste  ploeg  voor  de  organisatie  van  de  thuiswedstrijden  waar  we  op  kunnen  rekenen
(zaalvoorbereiding,  markeerders  en  terreinafgevaardigden)  Toch  kan  je  over  niet  genoeg  vrijwilligers
beschikken. 

– welke  activiteiten  :  Wij  organiseren  twee  keer  per  seizoen  een  chocolade-  en  kaasverkoop.   Onze
hoofdsponsor is namelijk Brugse kazen. Daarnaast zijn wij zeer fier dat wij jaarlijks een mosselfestijn
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kunnen organiseren van bijna 300 man. Als afsluiter van het seizoen komen wij dan altijd nog eens
samen voor een gezellige kip en friet of dergelijke.

Dag  van  de  supporter  :  hier  worden  verschillende  activiteiten  georganiseerd.  Bv,  familie  en  vriendjes  van
jeugdspelers die eens mogen meeproeven van het volleybal.
-sponsorwerving : Is voor ons een zeer moeilijk gegeven : wij moeten het als Brugse club afleggen tegen enorm
veel voetbalclubs en overige sportclubs. De sponsorwerving verloopt vooral via sympathisanten, ouders van
spelers enz… Wij zijn natuurlijk onze sponsors zeer dankbaar voor hun financiële inbreng, want zonder hen zou
onze club zeker niet meer bestaan.
-tornooien  :  driehoekstornooien  ter  voorbereiding  van  het  seizoen  die  door  de  trainers  zelf  worden
georganiseerd.
Gijs Vandamme Wisseltrofee: Speler van jongs af aan bij Olva die jammer genoeg overleden is bij een ongeval.
Ieder  jaar  wordt  het  tornooi  georganiseerd  waarbij  wij  hem  herdenken.  Vorig  jaar  kon  dit  niet  wegens
organisatorische redenen. Bedoeling is dat het tornooi dit jaar opnieuw kan doorgaan. 
-Steun van de gemeente : het beleid van de stad Brugge is de laatste jaren erg verbeterd waardoor andere
sporten dan voetbal ook aan de (financiële) bak komen.  In vergelijking met andere volleybalploegen zou er wel
nog meer kunnen gebeuren. We leiden de jeugd immers  op. De gemeente doet zeer zeker zijn best maar met
de  steeds stijgende kosten  betreffende  huur  zaal,  professionalisering  van de clubs  =  extra  kosten die  niet
opwegen tegenover de meerwaarde, blijft het moeilijk om alles te bolwerken. De grote verschillen bij het huren
van zalen is wel opmerkelijk : in sommige gemeenten kan dit zeer goedkoop en in andere gemeenten kost dit al
een aardige som. Opmerkelijk in ons geval is het prijsverschil tussen een schoolzaal, stadszaal en een zaal van
een Bloso sportcentrum (van goedkoop naar vrij prijzig).
-lidgeld : voor de jeugdploegen vanaf U15 tot de herenploegen : 215 € met mogelijkheid tot recuperatie van 75
€ bij medewerking aan diverse activiteiten. Voor U11 en U13 : 175€ en voor de volleybalschool : 100 €.
-problemen bij recrutering : Tot voor enkele jaren kon Wim Deketelaere (regent LO) als interimaris les geven in
de omliggende scholen wat de recrutering makkelijker maakte. Thans wordt het problematischer : we delen
flyers uit in de diverse scholen maar de respons daarop is gering. Tevens is er de onvermijdelijke concurrentie
met de andere sporten binnen Brugge. Cercle en Club gaan met heel wat belangstelling aan de haal waardoor
ouders hun zoon liever zien voetballen dan een andere sport te beoefenen. Ook zijn er heel wat LO-leerkrachten
actief binnen andere sportverenigingen waardoor deze binnen hun school hun eigen sport aanbieden. Hierdoor
wordt er minder reclame gemaakt voor andere sporten zoals volleybal.
-Vis-project :  Wegens te weinig leden in de volleybalschool is er dit  momenteel nog niet van gekomen. De
bedoeling is om in de toekomst in dit project mee te stappen. Wij spelen pas matchen vanaf niveau U11. Wij
staan echter wel achter het concept maar hebben de tijd, spelers en vrijwilligers niet om dit te begeleiden.
-gediplomeerde trainers of niet : Voor de 1ste divisie en 1ste provinciale hebben we gediplomeerde trainers, de
derde provinciale ploeg wordt getraind door een speler met veel ervaring. De U17 wordt getraind door een
regent LO, speler van Olva A , andere jeugdploegen worden getraind door jongens die cursussen volgen en
onder de leiding van Bart Deketelaere (licentiaat LO en speler van Olva A).
-ambities van de club : kunnen houden wat we momenteel hebben, meer is trouwens financieel niet haalbaar.
Blijven vechten voor de sport, vooral de beleving is voor ons belangrijk.  Met beleving bedoelen we dan de
spelvreugde,  de  teamspirit  en  als  laatste  de  resultaten  en  dit  alles  met  de  beperkte  middelen  die  nog
beschikbaar/mogelijk zijn voor de sport.
-wat  zou  de  federatie  meer  kunnen  doen  :  ervoor  zorgen  dat  de  clubs  zo  weinig  mogelijk  in  financiële
problemen komen door  geen  boeten  op  te  leggen  voor  een  tekort  aan  scheidsrechters.  Hoe  wil  men dat
bijkomende ploegen, en zeker bij de heren waar een terugloop is, ingeschreven worden als je steeds weer over
bijkomende arbiters moet beschikken.  Misschien kan de federatie er ook voor zorgen dat meer volleybal bij
Focus op TV komt.
- toekomstvisie : behouden wat we hebben en jongeren verder aanspreken en overtuigen om te volleyballen.

(Filip Rossel)
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PLOEG IN DE KIJKER 
   W 1928   VBC BEVEREN LEIE  

In deze nieuwe editie van “Ploeg in de kijker” stellen we u voor aan VBC Beveren Leie.  Tekst en uitleg kregen we
van voorzitter Jan Lavens.

“De Sportiva Dames uit Beveren – Leie mogen we de voorlopers van onze huidige damesvolleybalclub noemen.
Dit was een groep van “dertiger” dames die wat beweging zocht via recreatief amusement, hier spreken we
over de periode eind jaren 70. Er werd wat volleybal gespeeld in de oude kerk (omgebouwd tot sportzaal) en
later in de Gemeentelijke Jongensschool.  Naast de “dertigers” waren er ook enkele jongeren die graag wat
wilden volleyballen. Een vrouwelijke sportactiviteit in competitieverband bestond op dat moment nog niet. Jong
en oud samen sporten, dat lag wat moeilijker.  De jongere meisjes hunkerden om volleybal in competitie te
spelen en onder leiding van Johan Demeyer werd er een tweetal jaar aan initiatievolleybal gedaan met deze
jongere  groep.  Uiteindelijk  werd  er  in  mei  1981  een  licentie  aangevraagd  bij  de  Vlaamse  Interprovinciale
Volleybalbond. Die werd op 5 juni afgeleverd met stamnummer 1928; in september speelden we onze eerste
competitiewedstrijd in derde provinciale tegen Bellegem. De eerste competitiewedstrijden werden gespeeld in
de sportzaal  van de Gemeentelijke Jongensschool.  Ons eerste bestuur bestond uit  voorzitter Marcel  Soens,
sponsor en penningmeester Joost Debrouwere, het secretariaat werd waargenomen door Johan Demeyer en
zijn echtgenote Anne Coeman. Onze eerste trainer was Jacques Coorevits  (toen zelf  nog spelende in Ooivo
vierde  nationale)  en  hulpcoach  Jean-Claude  Coeman.  Het  seizoen  1981-1982  werd  afgesloten  met  één
gewonnen match en een voorlaatste plaats. Voor het volgende seizoen 1982–1983 werden de ambities scherper
gesteld. De Gemeentelijke Sportzaal (d' oude kerke) werd omgevormd tot een volleybaltempel nadat de toen
befaamde basketbalclub verhuisde naar Waregem, en dat zorgde meteen voor een heel andere beleving in de
club.”
  
“Marc Van Biervliet werd de nieuwe trainer, met de hulp van enkele externe speelsters kwam wat meer rust en
lijn  in  de ploeg  en zo  eindigde de  ploeg op  de 9°plaats.  Vanaf  het  seizoen 1987-1988  werd er  in  tweede
provinciale gespeeld. In 1991 konden we gebruik maken van de huidige prachtige nieuwe infrastructuur “Den
Averul”. Als bij verrassing, door het afhaken van ploegen uit hogere reeksen, mochten we het seizoen 1992-
1993 aanvangen in eerste provinciale. Dit vernamen we twee weken voor de competitiestart, de transfermarkt
was al gesloten en we degradeerden terug naar tweede provinciale”. 

“Vanaf dan werd duidelijk dat we meer aandacht moesten besteden aan het uitwerken van de jeugdwerking en
vanaf 2000-2001 gingen we ook met initiatie en een volleybalschool van start.

Het dieptepunt was het seizoen 1993-1994, we degradeerden naar derde provinciale. Na winst in de eindronde
konden we in 2000-2001 terug aantreden in tweede provinciale, tot op heden bleef dit zo. Vanaf het seizoen
2007-2008 spelen we met een tweede damesploeg in competitie, tot vorig jaar actief in 4de provinciale en dit
seizoen voor het eerst spelend in 3de provinciale na promotie als bijkomende stijger.”

“In 1993 werd er ook gestart met gemengde recreatieven. Op donderdagavond wordt er van 21.00u tot 23.00u.
gespeeld en daarna wordt er nog lang “nagepraat“ over de sport. Ondertussen spelen we ook al meerdere jaren
met een ploeg recreatieve dames (ex-competitiespeelsters) in de recreatieve damescompetitie georganiseerd
door het KWVBV. 
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Na ongeveer 30 jaar heeft Marc Van Biervliet twee jaar geleden de voorzittersstoel overgedragen en de titel van
erevoorzitter aanvaard. Onze huidige bestuursploeg bestaat uit 6 leden, ikzelf als voorzitter, secretaris is Debbie
Baart, penningmeester Hilde Peirs, en bestuursleden Lore Speleers, Christophe Ragolle en Lieve Verhamme.”
“Wat het ledenaantal en het aantal ploegen betreft mogen we niet klagen : 136 leden, twee damesploegen in
competitie, 2e- en 3e provinciale.

    
2e provinciale 3e provinciale

We hebben ook drie eigen jeugdploegen, U15 regionaal, U13 provinciaal en regionaal.

   
U 15 regionaal                   U 13 provinciaal

Voor het eerst in onze clubgeschiedenis hebben we voor dit seizoen een samenwerking met een andere club uit
de regio. Onze 5 scholieren, U17, spelen dit seizoen als uitgeleende jeugdspeelsters voor één seizoen bij de U17
regionaal van GIKS Mode Waregem. Een samenwerking die heel goed verloopt.”

U 13 regionaal                  U 17 regionaal, samenwerking
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“Wij willen met zoveel mogelijk eigen opgeleide speelsters zo hoog mogelijk competitie spelen. Vanaf de leeftijd
van  6-7  jaar  kunnen  meisjes  bij  ons  terecht.  We  hebben  drie  groepen  opleiding:  volleybalschool,  initiatie
beginners en initiatie gevorderden. Voor deze groepen worden in de loop van het seizoen, samen met een paar
clubs uit de regio, enkele tornooien georganiseerd met spelvormen 2 tegen 2 en 3 tegen 3. Daardoor nemen we
ook niet deel aan het VIS-project. 

   
Volleybalschool                       Initiatie beginners

  
Initiatie gevorderden Dames recrea

We willen ook zoveel mogelijk eigen speelsters opstellen bij onze damesteams. Dit seizoen speelt er in onze
tweede en derde provinciale ploeg slecht één speelster die niet uit de eigen jeugdwerking komt.” 

“Daarnaast hebben we heel wat helpende handen nodig om alles in goede banen te leiden. Voor onze losse
activiteiten lukt het nog wel om, vooral bij de ouders, voldoende vrijwilligers te vinden. Voor engagementen
voor het volledige seizoen, trainers, jeugdtrainers en bestuur is dit soms wat moeilijker. We organiseren een
eetfestijn  in  het najaar,  blocknoteverkoop in  het  voorjaar  en beachweekend eind juni.  Koken kost  geld  en
uiteraard hebben we ook sponsors nodig, onze sponsorwerving loopt meestal gelijk  met de georganiseerde
activiteiten. Het eetfestijn en het beachweekend zijn de grote inkomsten voor onze sponsorwerving. Om de drie
seizoenen wordt ook gekeken voor een nieuwe uitrusting voor al onze speelsters, dames en jeugd, waarvoor we
ook proberen om de nodige sponsors voor te vinden. De nadruk ligt vooral op veel kleinere sponsors te vinden
ipv één hele grote en dit is de laatste jaren wat lastiger geworden. Naast die inkomsten krijgen we ook steun van
stad Waregem via een jaarlijkse subsidie, vooral gericht op de jeugdwerking, kwantitatief en kwalitatief. Ook
steun via een beperkt “symbolisch” bedrag per uur dat aangerekend wordt voor de huur van de sporthal.” 

“Uiteraard blikken we ook al in de toekomst, we rekruteren via flyers in de basisscholen in Beveren-Leie en
Desselgem  gecombineerd  met  gratis  probeertrainingen,  meestal  startend  in  de  week  van  de  sportclub  in
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september (Bloso).   Gediplomeerde trainers zijn ook altijd welkom, maar we zijn reeds tevreden als we elk
seizoen voor elke groep een train(st)er vinden. Grote en wilde plannen of  dromen hebben we niet,  verder
kunnen voortdoen zoals we nu bezig zijn zal reeds uitstekend gewerkt zijn.”

Hiermee willen we Jan alvast danken voor zijn ruime uiteenzetting

           (Joost Kerckhof)
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