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Westvolley: tijdschrift van KWVBV vzw. 

Koninklijk  West-Vlaams Volleybalverbond 
 

Hoofd- en eindredactie / lay-out: 

Soete Eric 

Capucienenstraat 134             8900 Ieper 

Tel: 057/36.31.12                               GSM:0476/42 50 90 

e-mail: eric@kwvbv 
 
 

URL KWVBV      http://www.kwvbv.be 
Wijzigingen : via secretariaat 
overname teksten: enkel na toestemming redactie 
V.U. Eric Soete, Capucienenstraat 134, 8900 Ieper 
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                                                 INHOUDSOPGAVE 

                                               Westvolley 2  

                                                02/10/2015 

 

 

Blz 3  verslag raad van bestuur 

Blz 6  aanbestedingen 

Blz   16  verslag bijeenkomst scheidsrechterscommissie 

Blz   18  verslag bijeenkomst promotie en media 

Blz   20  ploeg in de kijker  
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SECRETARIAAT 

          SOETE ERIC              

     CAPUCIENENSTRAAT 134           

      8900 IEPER 

 

     0476/42 50 90   

     eric@kwvbv.be 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

RAAD VAN BESTUUR 

18 augustus 2015  19U30    Au Damier Roeselare 

 

1. Aanwezig:   Johan Van Riet  – Johan Callens - Eric Soete - Willy Scherrens – Eddy  
Degrave - Filip Rossel  - Viv Roelens - Norbert Verlinde                                            

2. Goedkeuren verslagen 
a. Raad van bestuur 

i. Goedgekeurd 
 

3. VVB 
a. Beachhal: bouwaanvraag ingediend 
b. Beachverantwoordelijke: de heer Derycke Herman werd gekozen als verantwoordelijke 

beach VVB 
c. De jeugdleden kunnen, bij uitzondering, nog transfereren tijdens het seizoen en dit onder 

strenge voorwaarden. 
d. Wedstrijdbladen besproken inschrijving 2de assistent is alleen van toepassing op nieuwe 

wedstrijdbladen. 
 

4. Aanbesteding 
a. Aanbestedingen besproken en aangepast 

i. Dames ½ finale op 27/2 
ii. Heren ½ finale op 28/2 

iii. Jeugdfinale op 26/3 
iv. Finale senioren op 28/3 
v. Jeugdeindronden op 30/4 

 

5. Volley-event 
a. Op 5 september in samenwerking met Krant van West-Vlaanderen 

 

6. Kalenderboekjes en spelerskaarten 
a. Ophalen op 27 augustus om 19 uur in de cafetaria van de sporthal van Zedelgem 

 

 

mailto:eric@kwvbv.be
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7. Voltis 
a. Testen worden gedaan in elke provincie 
b. Prijs 15 euro (wat is teveel blijkt te zijn gezien de VVB daar een bonus heeft) 

 

8. Mail Peter Debruyne 
a. Wordt onderzocht 

 

9. Detectie 2004 
i. Zal plaatsvinden samen met Voltis testen 

ii. Uitnodigingen zullen samen worden verstuurd via de VVB 
 

10. Aankoop Cold packs  
a. Er zijn er 2 aangekocht 

 

11. B.R.V. 
a. Plooien zijn glad gestreken 
b. Samenwerkingsakkoord ondertekend 

 

12. Organisatie compensatiekas 
a. Clubs dienen nu de scheidsrechters ter plaatse te betalen voor hun kilometers 
b. Verrekening zal op het einde van het jaar gebeuren door Dirk Vanoverberghe 

 

13. Briefwisseling 
a. Diverse uitnodigingen ontvangen van clubs 

i. Mesen van de Raad van bestuur zullen, voor zo ver hun eigen kalender toelaat, 
aanwezig zijn 
 

14. Allerlei 
a. Voorzitter 

i. Voorstel om telefonie van de mensen RvB te bundelen in 1 abonnement 
a) Volgende vergadering definitieve beslissing 

 

b. Onder voorzitter 
i. Van 3 tot 11 oktober week van de official 

 

c. Secretaris  
i. nihil 

 

d. Scheidsrechters 
i. Champions league voor slechthorenden 

a) Er zijn enkele problemen die dienen opgelost te worden 
ii.  Cursus op 30 augustus in Moorsele  

a) 16 kandidaten 
iii. Gewijzigde spelregels 

a) Nog niet verschenen op de website VVB 
iv. P.S.C. Oost-Vlaanderen 

a) besproken 
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e. Competitie 
i. Klaar om de competitie op te starten 

ii. Aanbestedingsvoorwaarden zullen verschijnen in de eerstvolgende west-volley 
 

f. Promotie en media 
a) nihil 

 

g. Financieel bestuurder 
a) Controle betalingen facturen 
b) Bestellingen B.R.V. 

a. Besproken en zullen gebeuren via een aanleg van stock 
c) kledij voor financieel bestuurder bestellen 

 

15. Volgende vergadering 
a. Dinsdag 22 september om 19.30 uur 
b. Donderdag 15 oktober om 19.30 uur 
c. Donderdag 26 november om 19.30 uur 
d. Dinsdag 22 december om 19.30 uur 
 

 

 

 

 

Eric Soete         Johan Van Riet 

         Verslag         Voorzitter KWVBV 
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COMPETIELEIDING 

 

EDDY DEGRAVE                                 

ESENWEG 39                    

8600 DIKSMUIDE 

 

051/50 44 66     

eddy.degrave@telenet.be 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 AANBESTEDINGEN 

 

Aanbestedingsvoorwaarden tot het inrichten van 

jeugdbekerfinales KWVBV op Paaszaterdag 26 maart 2016. 

Deze finales bestaan uit tien wedstrijden waarvan de volgorde bepaald wordt door de competitieleiding.  

- Aanvangsuren zijn 10.00; 14.00; 16.00,18.00 en 20.00 uur 

Volgende wedstrijden worden betwist : 

- finale beker West-Vlaanderen , zowel jongens als meisjes, U11 – U13 – U15 – U17 – U19 

 

1. Toewijzing van de organisatie : 

 

De organisatie wordt toegewezen door middel van een aanbesteding. Het bedrag mag niet lager zijn dan 1.000,00 €. 

Ingeval er geen kandidaten zijn, wordt de organisatie toevertrouwd aan de  organisatiecommissie KWVBV. 

Verzending gebeurt als volgt : in een gewone omslag geadresseerd aan Bekers van West-Vlaanderen – Aanbesteding en 

gericht aan de verantwoordelijke POC / PCL – Degrave Eddy Esenweg 39 8600 Diksmuide. De zending moet binnen zijn vóór 

5 oktober 2015. 

 

Het aanbestedingsbedrag moet zich bevinden in een tweede gesloten omslag waarop op de buitenzijde enkel de 

vermelding : “Aanbesteding jeugd bekerfinales Paaszaterdag 2016” 

De aanbestedingen zullen publiek geopend worden op de eerst volgende Raad van Bestuur na de inschrijfdata. 

 

Samen met het geboden bedrag van aanbesteding, moet het adres van de zaal vermeld worden waar de kandidaat- 

inrichter de finales wil laten doorgaan. 

Met een attest dit de zaal vrij is op de dag van de organistie.De inrichtende club zorgt ook voor de wedstrijdballen, daarom 

wordt merk en type vermeldt bij de aanbesteding. 

 

Samen met alle gegevens van de inrichtende club: stamnummer, naam voorzitter en secretaris. Ondertekend voor akkoord 

met de vormvereisten en lasten door de voorzitter en de secretaris van de club. Een finalist kan eventueel organisator zijn 

van deze finales. 

 

Betaling van de aanbesteding : 

- 60%  uiterlijk 30 dagen vóór datum organisatie. 

mailto:eddy.degrave@telenet.be
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- 40%  uiterlijk 15 dagen na datum organisatie.  

 

Deze bedragen zijn te storten op de rekening van het K.W.V.B.V. Bij niet-tijdige betaling zal 10 % 

verwijlintresten aangerekend worden op de verschuldigde som.  

Indien na toewijzing de organisatie niet doorgaat wordt een kost van 50% van het aanbestedingsbedrag aangerekend. 

 

2. Algemene vormvereisten voor bekerfinales: 

 

Sporthal: 

Er moeten twee terreinen aanwezig zijn in de sporthal die  tenminste voldoen aan de homologatienormen voor eerste 

provinciale heren. 

Speelvelden moeten minstens één uur voor de eerste wedstrijden gebruiksklaar zijn.Er mogen geen andere activiteiten 

doorgaan tijdens deze finales. 

Volgende accomodaties  : 

- Minimaal 200 zitplaatsen voor de toeschouwers per terrein 

- Minimaal 20 VIP-plaatsen. 

- Tafels en zitplaatsen voor de pers met elektrische voorziening en  internet verbinding 

 

Speelveld: 

- twee spelersbanken 

- voldoende water in gesloten plastiekverpakking voor spelers 

- een scorebord met relevante naambordjes (+ reserve scorebord) 

- een markeerderstafel met drie stoelen 

- een scheidsrechtersplatform 

- wedstrijdbladen en rotatiebriefjes 

- strafstoelen 

- afgebakende opwarmingszones 

- netten zonder houten stokken 

Beschikbare uitrusting: 

- een manometer 

- een hoogtemeter met centimeteraanduiding 

- dweilen 

- een affiche met nuttige inlichtingen aan de ingang 

- voldoende kleedkamers voor de spelers voorzien van naamplaatjes 

- een kleedkamer die kan afgesloten worden,bestemd voor de scheidsrechters 

- een secretariaatsruimte 

- een andere aparte ruimte voor het invullen van de wedstrijdbladen 

- een afgeschermde plaats voor de trofeeën 

- een E.H.B.O.-lokaal met de nodige hulpmiddelen en aanwezige hulpverlener 

- een degelijke geluidsinstallatie op beide terreinen 

- het nodige ijs in de nabijheid van het speelveld (ijsbox) 

- een tafel met serveerschaal voor de medailles 

- water in gesloten plastiekverpakking voor de ploegen 

- een lijst met telefoonnummers van de hulpdiensten (politie, dokter en kliniek van wacht). 

- Wedstrijdballen (4) en opwarmingsballen van hetzelfde merk en type als de wedstrijdballen (min 6 per  

   ploeg) 
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Beschikbaar personeel: 

- 1 persoon voor opvang ploegen, scheidsrechters en verantwoordelijken 

- 1 persoon voor hulp tornooisecretariaat 

- 1 zaalverantwoordelijke 

- bedieners voor het scorebord 

- personen aan de inkom (kaartenverkoop en controle) 

- een omroeper 

- een  E.H.B.O-team  met gediplomeerde hulpverlener 

- verantwoordelijken voor de opvang van de ploegen  

Ten laste van de organiserende club: 

- opstellen van een programmaboekje (waarvan twee bladzijden gratis ter beschikking van het 

     K.W.V.B.V.) 

- aanmaken van de inkomkaarten 

- uitnodigingen aan de plaatselijke besturen,aan de prominenten, de commissie-verantwoorde- 

lijken K.W.V.B.V., aan de Raad van Bestuur van de V.V.B., aan de voorzitter van de sportraad of  

sportafgevaardigde, enz. 

- uitnodigen en sensibiliseren van de pers 

- voeren van de nodige publiciteit 

- verspreiden van affiches in diverse openbare gebouwen, sporthallen en scholen 

- eventueel bebloeming en opsmuk van de sporthal 

- plaatsen van wegaanduidingen naar de sporthal 

- parkeergelegenheid voorzien voor scheidsrechters, ploegen en genodigden 

- opvang van de ploegen 

- verwelkoming en plaatsaanduiding van de genodigden 

- voorstelling van de ploegen voor de wedstrijd 

- belegde broodjes plus koffie voor de verantwoordelijken organisatie commissie en scheidsrechters  

gedurende gans de organisatie 

- Aparte ruimte om ‘s middags maaltijd te nuttigen voorzien. 

- opstellen van een tafel met de trofeeën, op het speelveld in de nabijheid van het  

net,onmiddellijk na het einde van iedere finalewedstrijd. 

- alle kosten voor het gebruik  van de zaal 

- voeren van de nodige publiciteit in de lokale Pers 

Inkomsten voor de organiserende club: 

-  reclamepanelen 

- verkoop dranken en eventueel maaltijden 

- tombola of stickerverkoop buiten de sportzaal 

- eventueel reclameboekje, mits twee gratis voorbehouden bladzijden voor het K.W.V.B.V. 

- verkoop van dranken buiten de sportzaal  

- inkomgelden dagticket maximum  2 euro. 

  Gratis inkom: 

- scheidsrechters en officiëlen in bezit van een geldige lidkaart of scheidsrechterskaart 

- jongeren beneden 16 jaar. 

- iedere finalist ontvangt voor zijn aanwezige spelers en afgevaardigden gratis toegangskaarten max     

  15 volgens inschrijvingen op het wedstrijdblad. 

- VIP genodigden uitgenodigd door de RVB KWVBV. 

- Organisatie KWVBV 10 gratis toegangskaarten 
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Ten laste van de Raad van Bestuur KWVBV vallen : 

- voorziening van de nodige trofeeën en / of bekers. 

- verplaatsingskosten en de wedstrijdvergoedingen van de scheidsrechters en markeerders. 

- dranken voor verantwoordelijken en scheidsrechters (maaltijden en dranken worden betaald 

   met bonnen van de Raad van Bestuur, die na de organisatie verrekend worden). 

 

 

 

 

Aanbestedingsvoorwaarden tot het inrichten van 

bekerfinales KWVBV op Paasmaandag    28 maart 2016. 

 

Deze finales bestaan uit vier wedstrijden waarvan de volgorde bepaald wordt door de competitieleiding.  

Aanvangsuren zijn 13.00; 15.00; 17.00 en 19.00 uur 

Volgende wedstrijden worden betwist : 

- finale beker West-Vlaanderen seniores dames en heren 

- finale trofee Nationaal Divisie Heren 

- finale trofee Jean Pierre Dehaene Dames 

 

1. Toewijzing van de organisatie : 

 

De organisatie wordt toegewezen door middel van een aanbesteding. Het bedrag mag niet lager zijn dan 2.500,00 €. 

Ingeval er geen kandidaten zijn, wordt de organisatie toevertrouwd aan de  organisatiecommissie KWVBV. 

Verzending gebeurt als volgt : in een gewone omslag geadresseerd aan Bekers van West-Vlaanderen – Aanbesteding en 

gericht aan de verantwoordelijke POC / PCL Degrave Eddy Esenweg 39 8600 Diksmuide. De zending moet binnen zijn vóór  

5 oktober 2015. 

 

Het aanbestedingsbedrag moet zich bevinden in een tweede gesloten omslag waarop op de buitenzijde enkel de 

vermelding : “Aanbesteding bekerfinales Paasmaandag 2016” 

De aanbestedingen zullen publiek geopend worden op de eerst volgende Raad van Bestuur na de inschrijfdata.  

 

Samen met het geboden bedrag van aanbesteding, moet het adres van de zaal vermeld worden waar de kandidaat- 

inrichter de finales wil laten doorgaan. 

Met een attest dit de zaal vrij is op de dag van de organistie.Ook het merk en type van wedstrijdbal vermelden, deze 

worden door de inrichtende club ter beschikking gesteld. 

 

Samen met alle gegevens van de inrichtende club: stamnummer, naam voorzitter en secretaris. Ondertekend voor akkoord 

met de vormvereisten en lasten door de voorzitter en de secretaris van de club. Een finalist kan eventueel organisator zijn 

van deze finales. 

 

 

Betaling van de aanbesteding : 

- 60%  uiterlijk 30 dagen vóór datum organisatie. 

- 40%  uiterlijk 15 dagen na datum organisatie.  
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Deze bedragen zijn te storten op de rekening van het K.W.V.B.V. Bij niet-tijdige betaling zal 10 % verwijlintresten 

aangerekend worden op de verschuldigde som.  

Indien na toewijzing de organisatie niet doorgaat wordt een kost van 50% van het aanbestedingsbedrag aangerekend. 

 

2. Algemene vormvereisten voor bekerfinales: 

 

Sporthal: 

Het terrein moet centraal in de sporthal gelegen zijn en tenminste voldoen aan de homologatienormen voor eerste 

provinciale heren. 

Speelveld moet minstens één uur voor de eerste wedstrijd gebruiksklaar zijn. 

Volgende accomodaties  : 

- Minimaal 750 zitplaatsen voor de toeschouwers 

- Minimaal 80 VIP-plaatsen. 

- Ongeveer 50 zitplaatsen voor ploegen, welke nog moeten spelen of gespeeld hebben 

- Tafels en zitplaatsen voor de pers voorzien van stroom en internet verbinding 

Speelveld 

- twee spelersbanken 

- voldoende water in gesloten plastiekverpakking voor spelers 

- een scorebord met relevante naambordjes (+ reserve scorebord) 

- een markeerderstafel met drie stoelen 

- een scheidsrechtersplatform 

- wedstrijdbladen en rotatiebriefjes 

- strafstoelen 

- wisselbordjes (nrs 1 – 20) 

- afgebakende opwarmingszones 

- netten zonder houten stokken 

Beschikbare uitrusting : 

- een manometer 

- een hoogtemeter met centimeteraanduiding 

- 6 officiele wedstrijdballen 

-  15 opwarmingsballen van hetzelfde merk en type als de wedstrijdballen 

- dweilen 

- een affiche met nuttige inlichtingen aan de ingang 

- voldoende kleedkamers voor de spelers voorzien van naamplaatjes 

- een kleedkamer die kan afgesloten worden,bestemd voor de scheidsrechters 

- een secretariaatsruimte 

- aparte ruimte voor het invullen van de wedstrijdbladen  

- een afgeschermde plaats voor de trofeeën 

- een E.H.B.O.-lokaal met de nodige hulpmiddelen en aanwezige gediplomeerde  hulpverlener 

- een degelijke geluidsinstallatie 

- het nodige ijs in de nabijheid van het speelveld (ijsbox) 

- een tafel met serveerschaal voor de medailles 

- water in gesloten plastiekverpakking voor de ploegen 

- een lijst met telefoonnummers van de hulpdiensten (politie, dokter en kliniek van wacht). 
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Beschikbaar personeel: 

- 1 persoon voor opvang ploegen, scheidsrechters en verantwoordelijken 

- 1 persoon voor hulp tornooisecretariaat 

- 1 zaalverantwoordelijke 

- bedieners voor het scorebord 

- 6 ballenrapers 

- 2 vegers 

- personen aan de inkom (kaartenverkoop en controle) 

- een zaalverantwoordelijke 

- een omroeper 

- een E.H.B.O-team  met gediplomeerde hulpverlener 

- een kinesist 

- verantwoordelijken voor de opvang van de ploegen (begeleiding, bij voorkeur één man of  

vrouw per ploeg) 

Ten laste van de organiserende club : 

- opstellen van een programmaboekje (waarvan twee bladzijden gratis ter beschikking van het 

 K.W.V.B.V.) 

- aanmaken van de inkomkaarten 

- uitnodigingen aan de plaatselijke besturen,aan de prominenten, de commissie- verantwoor-delijken 

K.W.V.B.V., aan de Raad van Bestuur van de V.V.B., aan de voorzitter van de sportraad of 

sportafgevaardigde, enz. 

- uitnodigen en sensibiliseren van de pers 

- voeren van de nodige publiciteit 

- verspreiden van affiches in diverse openbare gebouwen, sporthallen en scholen 

- eventueel bebloeming en opsmuk van de sporthal 

- plaatsen van wegaanduidingen naar de sporthal 

- parkeergelegenheid voorzien voor scheidsrechters, ploegen en genodigden 

- opvang van de ploegen 

- verwelkoming en plaatsaanduiding van de genodigden 

- voorstelling van de ploegen voor de wedstrijd 

- voorzien in belegde 3 broodjes per man (15 personen per ploeg) aan te bieden na hun  

wedstrijd  in een afzonderlijk lokaal. 

- Na iedere wedstrijd 2 broodjes + drankje voorzien voor scheidsrechters en markeerder 

- belegde broodjes plus koffie voor de verantwoordelijken organisatie commissie na de derde  

wedstrijd. 

- Er worden 200 drankbonnen voor de VIP genodigden voorzien,deze worden door de KWVBV  

aangemaakt en verdeeld. 

- opstellen van een tafel met de trofeeën, op het speelveld in de nabijheid van het  

net , onmiddellijk na het einde van iedere finalewedstrijd. 

- alle kosten voor het gebruik  van de zaal 

- voeren van de nodige publiciteit in de lokale Pers 
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Inkomsten voor de organiserende club: 

-  reclamepanelen 

- verkoop dranken en eventueel maaltijden 

- tombola of stickerverkoop buiten de sportzaal 

- eventueel reclameboekje, mits twee gratis voorbehouden bladzijden voor het K.W.V.B.V. 

- verkoop van dranken buiten de sportzaal  

- inkomgelden dagticket maximum  6 euro  

Gratis inkom: 

- scheidsrechters en officiëlen in bezit van een geldige lidkaart of scheidsrechterskaart 

- jongeren jonger dan 16 jaar. 

- iedere finalist ontvangt voor zijn aanwezige spelers en afgevaardigden gratis toegangskaarten max 15. 

-VIP genodigden uitgenodigd door de RVB KWVBV. 

 

Ten laste van de Raad van Bestuur KWVBV vallen: 

- voorziening van de nodige trofeeën en / of bekers. 

- verplaatsingskosten en de wedstrijdvergoedingen van de scheidsrechters en markeerders. 

- dranken voor verantwoordelijken en scheidsrechters (maaltijden en dranken worden betaald 

    met bonnen van de Raad van Bestuur, die na de organisatie verrekend worden). 

 

 

 

 

Aanbestedingsvoorwaarden tot het inrichten van 

jeugdeindronden,supercupjeugd en kampioenenviering 

jeugd  KWVBV op zaterdag  30 april 2016. 

Aantal wedstrijden is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Het tornooi start normaal van 9.00 uur laatste wedstijden 

vangen te laatste aan om 20.00 uur 

Volgende wedstrijden worden betwist : 

- Supercup jeugd, regionale eindronden en provinciale jeugd eindronden. 

  

1. Toewijzing van de organisatie : 

 

De organisatie wordt toegewezen door middel van een aanbesteding. Het bedrag mag niet lager zijn dan 500,00 €. Ingeval 

er geen kandidaten zijn, wordt de organisatie toevertrouwd aan de  organisatiecommissie KWVBV. 

Verzending gebeurt als volgt : in een gewone omslag geadresseerd aan Eindronden van West-Vlaanderen – Aanbesteding 

en gericht aan de verantwoordelijke POC / PCL Degrave Eddy Esenweg 39 8600 Diksmuide. De zending moet binnen zijn 

vóór  5 oktober 2015. 

 

Het aanbestedingsbedrag moet zich bevinden in een tweede gesloten omslag waarop op de buitenzijde enkel de 

vermelding : “Aanbesteding jeugdeindronden 2016” 

De aanbestedingen zullen publiek geopend worden op de eerst volgende Raad van Bestuur na de inschrijfdata.             

Samen met het geboden bedrag van aanbesteding, moet het adres van de zaal vermeld worden waar de kandidaat- 
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inrichter de eindronden wil laten doorgaan. Met een attest dit de zaal vrij is op de dag van de organistie.Het type en merk 

van wedstrijdballen vermelden. 

 

Samen met alle gegevens van de inrichtende club: stamnummer, naam voorzitter en secretaris. Ondertekend voor akkoord 

met de vormvereisten en lasten door de voorzitter en de secretaris van de club. 

 

Betaling van de aanbesteding : 

- 60%  uiterlijk 30 dagen vóór datum organisatie. 

- 40%  uiterlijk 15 dagen na datum organisatie.  

Deze bedragen zijn te storten op de rekening van het K.W.V.B.V. Bij niet-tijdige betaling zal 10 % 

verwijlintresten aangerekend worden op de verschuldigde som.  

Indien na toewijzing de organsatie niet doorgaat wordt een kost van 50% van het aanbestedingsbedrag aangerekend 

 

2. Algemene vormvereisten voor eindronden: 

 

Sporthal: 

Er moeten zes terreinen aanwezig zijn in de sporthal die  tenminste voldoen aan de homologatienormen voor derde 

provinciale. 

Speelvelden moeten minstens één uur voor de eerste wedstrijden gebruiksklaar zijn. 

Volgende accomodaties  : 

- Minimaal 200 zitplaatsen voor de toeschouwers 

- Ongeveer 20 VIP-plaatsen. 

- Tafels en zitplaatsen voor de pers. 

- Ruimte voor het huldigen van de kampioenen met geluidsinstallantie voor minium 250 man.Ook poduim  

voorzien. 

Speelveld: 

- twee spelersbanken 

- voldoende water in gesloten plastiekverpakking voor spelers 

- een scorebord met relevante naambordjes (+ reserve scorebord) 

- een markeerderstafel met drie stoelen 

- een scheidsrechtersplatform 

- wedstrijdbladen en rotatiebriefjes 

- strafstoelen 

- afgebakende opwarmingszones 

Beschikbare uitrusting: 

- een manometer 

- een hoogtemeter met centimeteraanduiding 

- dweilen 

- een affiche met nuttige inlichtingen aan de ingang 

- voldoende kleedkamers voor de spelers voorzien van naamplaatjes 

- een kleedkamer die kan afgesloten worden,bestemd voor de scheidsrechters 

- een secretariaatsruimte 

- aparte ruimte voor invullen van de wedstrijdbladen 

- een afgeschermde plaats voor de trofeeën 

- een E.H.B.O.-lokaal met de nodige hulpmiddelen met aanwezige hulpverlener 

- een degelijke geluidsinstallatie 

- het nodige ijs in de nabijheid van het speelveld (ijsbox) 
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- een tafel met serveerschaal voor de medailles 

- water in gesloten plastiekverpakking voor de ploegen 

- een lijst met telefoonnummers van de hulpdiensten (politie, dokter en kliniek van wacht). 

- Wedstrijdballen (12) 

Beschikbaar personeel : 

- 1 persoon voor opvang ploegen, scheidsrechters en verantwoordelijken 

- 1 persoon voor hulp tornooisecretariaat 

- 1 zaalverantwoordelijke 

- bedieners voor het scorebord 

- personen aan de inkom (kaartenverkoop en controle) 

- een omroeper 

- een  E.H.B.O-team  met gediplomeerd hulpverlener 

- een kinesist 

- verantwoordelijken voor de opvang van de ploegen  

• Ten laste van de organiserende club : 

Ten laste van de club vallen : 

- opstellen van een programmaboekje (waarvan twee bladzijden gratis ter beschikking van het

 K.W.V.B.V.) 

- aanmaken van de inkomkaarten 

- uitnodigingen aan de plaatselijke besturen,aan de prominenten, de commissie-verantwoorde- 

lijken K.W.V.B.V., aan de Raad van Bestuur van de V.V.B., aan de voorzitter van de sportraad of  

sportafgevaardigde, enz. 

- uitnodigen en sensibiliseren van de pers 

- voeren van de nodige publiciteit 

- verspreiden van affiches in diverse openbare gebouwen, sporthallen en scholen 

- eventueel bebloeming en opsmuk van de sporthal 

- plaatsen van wegaanduidingen naar de sporthal 

- parkeergelegenheid voorzien voor scheidsrechters, ploegen en genodigden 

- opvang van de ploegen 

- verwelkoming en plaatsaanduiding van de genodigden 

- voorstelling van de ploegen voor de wedstrijd 

- belegde broodjes plus koffie voor de verantwoordelijken organisatie commissie en scheidsrechters 

- opstellen van een tafel met de trofeeën, op het speelveld in de nabijheid van het net , onmid- 

dellijk na het einde van iedere finalewedstrijd. 

- aparte ruimte om s’middags een maaltijd te nuttigen voorzien. 

- alle kosten voor het gebruik  van de zaal 

- voeren van de nodige publiciteit in de lokale Pers 

°  Inkomsten voor de organiserende club : 

-  reclamepanelen 

- verkoop dranken en eventueel maaltijden 

- tombola of stickerverkoop buiten de sportzaal 

- eventueel reclameboekje, mits twee gratis voorbehouden bladzijden voor het K.W.V.B.V. 

- verkoop van dranken buiten de sportzaal  

- inkomgelden dagticket maximum  2  euro. 
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 Gratis inkom: 

-scheidsrechters en officiëlen in bezit van een geldige lidkaart of scheidsrechterskaart 

- jongeren jonger dan 16 jaar. 

- iedere finalist ontvangt voor zijn aanwezige spelers en afgevaardigden gratis toegangskaarten max       

 15 volgens inschrijvingen op het wedstrijdblad en ouder dan 16 j    

-VIP genodigden uitgenodigd door de RVB KWVBV. 

    

 

 

Ten laste van de Raad van Bestuur KWVBV vallen : 

- voorziening van de nodige trofeeën en / of bekers. 

- verplaatsingskosten en de wedstrijdvergoedingen van de scheidsrechters en markeerders. 

- dranken voor verantwoordelijken en scheidsrechters (maaltijden en dranken worden betaald  
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SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 

 

     SCHERRENS WILLY   

    NIEUWSTRAAT 3                                                                                
    8340 MOERKERKE 

  

    050/50 08 24     

                    willy.scherrens@skynet.be 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

- VERGADERING 

Aanwezig: Scherrens Willy, Beuselinck Frans, Creus Peter, Luca Georges, Delvael Didier,  

Vanoverberghe Dirk. 

 

Verontschuldigd: Vangheluwe Philippe, Ferla Jackie 

1. De komende organisaties : 

1.1. Cursus nieuwe scheidsrechters – Moorsele – 30/08/15 

- Deelnemers: 16 inschrijvingen. Zijn uitgenodigd, 5 hebben nog niet gereageerd. 

Georges houdt vinger aan de pols.  

- Documenten en attributen aanwezig? Zijn aan Eric Soete bezorgd om te kopiëren.  

- Wie is aanwezig voor opdrachten ter plaatse? Peter, Georges, Frans, Didier, Willy, 

Philippe, Norbert Verlinde, Jackie. Organisatie: max 3 velden. 

1.2. Algemene Vergadering – Zedelgem – donderdag 03.09 

- Om 19.00 uur voor vormers door Philippe,  

- Examen stagiairs om 19.00 uur door Georges, Georges nodigt stagiairs uit 

- Vergadering om 20.00 uur. 

- Peter communiceert met “beloften” “beloftenwerking”  

- Opstellen programma 

o Openingswoord voorzitter 

o Provinciale voorzitter 

o Nieuwe reglementen: Didier probeert Bart Frigne uit te nodigen om uitleg te 

verschaffen. 

o Pauze 

o Compensatiekas : Dirk (vergoeding prestaties SR) 

o Techniek en vorming: Peter/Didier 

o  Verdeling sporttassen 

- Opvang scheidsrechters 

o Jackie aan deur (kalenderboekjes via aangesloten club).  

mailto:eric@kwvbv.be
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1.3. Volley Event – Roeselare – 05.09 

- SR krijgen 32 € vergoeding  

- Opleiding tweede SR : 

o Vastleggen kandidaten, 6 kandidaten worden weerhouden 

o Georges nodigt uit  

- Het tornooi : aanduidingen en vorming: Georges, Peter en Didier, Norbert Verlinde 

 

2. Overzicht van het beschikbaar kader voor het komend seizoen 

- 134 inschrijvingen 

- Is voldoende om alle wedstrijden te bemannen 

 

3. Interne werking : 

3.1. Wie kan doorstromen naar de seniors in eerste deel van de competitie: kandidaten 

worden opgelijst 

3.2. Vastleggen procedure en werkwijze: bij vormingsvergadering oktober/nov,  

3.3. Draaiboek opleiding als tweede scheidsrechter: zie nota Georges.  

3.4. Oriëntatie van de vorming: begeleiding eerste maanden seizoen: concentreren op 

nieuwkomers 

3.5. Potentiële doorstromers naar Landelijke: kandidaten worden opgelijst, Peter spreekt 

hen aan. Consequente aanduidingen vereist.  

3.6. Nieuw systeem van de compensatiekas; bij aanduiding in 2 verschillende zalen: km 

vooraf opzoeken op internet 

3.7. Rondvraag en varia – volgende vergadering ? 

- Indien geen markeerder aanwezig: korte markering, indien 2° SR: door 2° SR 

- Vergoedingen eindronden laten op zich wachten, vooraf afgesproken bedrag werd in 

discussie gesteld. Wordt vervolgd. 

- Wat met SR met (zeer) zwakke scores in test: Philippe spreekt hen aan tijdens alg. verg. 

Hoe kunnen we SR ertoe brengen jaarlijks (ter gelegenheid van seizoenstart en 

vormingsverg.) het reglement te lezen.  Open boek test thuis via mail/website ??? 

- Kandidaten promotie in divisie: Didier informeert uit verslag SR commissie divisie 

 
Volg. Verg:  15 oktober in Paviljoen, 19.30 uur 
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PROMOTIE & MEDIA 

 

FILIP ROSSEL            

STENENSTRAAT 39                    

8400 OOSTENDE  

 

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

_____________________________________________________________________________________________ 
 

- Verslag vergadering 
 

Verslag vergadering van donderdag 3 september te Roeselare 
Aanwezig : Filip Rossel, Hugo Dedeyne, Johny Engels, Rik Bekaert  

Verontschuldigd : Joost Kerckhof, Marina Vanclooster, Erik Dedeyne 

1. Verslag vorige vergadering 28/05/2015 : Goedgekeurd . 

2. Evaluatie 23e DAS beurs 

Alles vlot verlopen, voldoende trainers (begeleiders) aanwezig. 

Géén overrompeling maar toch regelmatig een 20-tal kinderen bezig op het terrein ! 

3. Evaluatie persfiches 2015 – 2016 

Slechts 5 ploegen stuurden de gegevens nog niet door. Ze worden nog gecontacteerd door de 

“redactie” 

4. 8ste volley-event 

De inschrijvingen verlopen vlot. Helaas nog een paar foto’s en logo’s te weinig ! 

Het programmaboekje ziet er opnieuw héél fraai uit. Met dank aan Jasmien Ingels voor de 

professionele lay-out. 

5. Vriendjesdag 

Er kan nog ingeschreven worden tot 14/09 

Het is de bedoeling dat de clubs iets organiseren tussen 14/09 en 18/10 

TV-spot (met dank aan Focus-WTV loopt van 14/09 tot 04/10. 

40 verenigingen schreven in voor “De vriendjesdag” : een record ! 

6. Speler en speelster van het jaar 2015 – 2016 (Rik en Joost) 

Er komt nog een mail naar alle trainers (coaches) met lijsten van de speelsters en hun 

truinummer. De coaches verdelen 5 punten aan de tegenploeg aan minstens 2 en maximum 3 

spe(e)l(st)ers 

De COACH geeft de punten door ! 

7. Ploeg in de kijker 

Nog 38 ploegen te gaan : we zijn bijna in de helft ! 

Schema : zie ook vorige vergadering. 

September : Divo Ingelmunster : Joost 

mailto:filip.rossel@skynet.be
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Oktober : Citivo Gits : Rik 

November : Sint Joris : Filip 

December : Izegem : Marina 

Januari : Marke : Joost 

 

8. Allerlei en rondvraag 

--- 

9. Volgende vergadering 

Donderdag 12 november te Kachtem (Rhodesgoed) om 19 uur 30. 

 

De voorzitter       Verslag 

Filip Rossel       Hugo Dedeyne 
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PLOEG IN DE KIJKER     

W 1843   DIVO INGELMUNSTER   

 

Als ploeg in de kijker stellen we jullie ditmaal Divo Ingelmunster voor, onze gesprekspartner was secretaris 

Katrien Eggermont. 

Het huidige Divo Ingelmunster werd gesticht in 1970 onder de naam van VOKO (Volleybal Kontrabas). We 

kregen het stamnummer 1843 toegekend en kwamen voor het eerst in competitie uit gedurende het seizoen 

1977-1978. 

Toen was ik nog te jong om al secretaris te worden, ik was pas 17 jaar. Op papier was mijn zus secretaris maar 

toen deed ik reeds alle paperassen voor de club. 

In het begin van de jaren ’70 werd in het jeugdhuis Don Bosco een jeugdclubhuis opgericht, “Kontrabas”, 

gedoopt. Toen was er nog geen volleybalclub op de gemeente. Wilde de Kontrabas echter in orde zijn met het 

ministeriële subsidiëringreglement, dan moest het tal van activiteiten, waaronder sportactiviteiten, organiseren. 

Zo werd beslist om een recreatieve volleybalclub op te richten. De club werd VOKO genoemd, volleybalclub 

Kontrabas en bestond zowel uit dames als heren.  

Van gemengd volleybal bleef niet lang sprake en algauw gingen de meisjes hun eigen weg. Ze speelden heel wat 

vriendenwedstrijden tegen andere recreatieve clubs. VOKO was jong, dynamisch, vrolijk en modern en dat uitte 

zich in het spel en vooral in de kledij. De tegenstrevers bestonden meestal uit dames van “hogere leeftijd”, die 

hun nylons aanhielden tijdens de match, omdat ze vreesden dat de supporters en O.L.H. een stuk van hun billen 

zouden zien. Daar hadden de Voko’s wel plezier in. Maar een andere reden dat ze er mee doorgingen was dat ze 

talent hadden. En met dat talent wonnen ze altijd tegen dergelijke ploegen. Zo gemakkelijk zelfs dat het 

uiteindelijk niet meer leuk was.  

Daarom werd beslist om zich aan te sluiten bij de Koninklijke Belgische volleybalbond, onder het stamnummer 

1843. Dit verliep echter niet van een leien dakje. Om een subsidie te krijgen van de gemeente moest er van 

naam veranderd worden, zo werd DIVO boven de doopvont gehouden. Maar wanneer men zich ging aansluiten 

bij de bond, moest men ook binnen kunnen spelen. Maar in die tijd had Ingelmunster nog geen sporthal. Toen 

nog niet! Gelukkig bood de sporthal van Lendelede uitkomst. Jacques Neyrinck, een speler van Kuurne die toen 

in 3de nationale speelde werd de eerste trainer van DIVO. Hij zou het bij DIVO zeven jaren volhouden. Onder 

impuls van Jacques werd er ook begonnen met een jeugdwerking. DIVO zat goed in de sporthal van Lendelede, 

maar echt thuis spelen was dit toch niet. Het was dan ook niet verwonderlijk, toen de sporthal werd geopend, 

dat DIVO één van de eerste sportclubs was, die er haar intrek nam en alle trainingen en wedstrijden speelde. Er 

Ploeg in de kijker 
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werd vele jaren in de top 5 gespeeld met zelfs 2 maal een 2de plaats. In het jaar ’92- ’93 werd voor de 1ste maal 

kampioen gespeeld in een memorabel en spannend seizoen. Dit werd verwezenlijkt met eigen jeugd en 2 

trainsters die al vele jaren actief waren te Ingelmunster, nl. Katrien Eggermont en Kathleen Verfaillie.  

Vanaf ’95 stak Divo wat extra de schouders onder de jeugdwerking! Het resultaat hiervan mag zeker gezien 

worden. De provinciale ploegen van Divo bestaan bijna uitsluitend uit eigen jeugd en ondertussen al iets minder 

jeugdige speelsters, maar allen hebben onze jeugdreeksen doorlopen.  

 

In het seizoen 2010-2011 heeft de club dan ook beslist om nog een stapje voorwaarts te zetten. Daar de groep 

te groot werd in 2de provinciale werd er beslist om nog een ploeg op te starten in 4de provinciale aangevuld 

met enkele talentrijke jeugdspeelsters. Hierdoor zullen jongeren meer kansen krijgen om vlugger door te 

stromen naar een hogere reeks en krijgen andere speelsters eveneens meer kansen om te spelen.  

Daarnaast heeft DIVO eveneens 2 recreatieve ploegen, al vele jaren getraind door Antoon Vandendriessche, 

Kathleen Goethals en Inge Defreyne die een eigen competitie hebben, nl. de Tieltse competitie . Daar zijn ze een 

vaste waarde geworden en dingen elk jaar mee naar een plaatsje in de top 3.  

Divo telt dus momenteel twee damesteams, in 3e – en 4e provinciale en niet minder dan zeven jeugdploegen, 

samen met de medewerkers goed voor zo’n 130 leden., 

 

 
Iedereen kan bij ons terecht vanaf het 1e leerjaar. Een goede basis is belangrijk! Er wordt in het begin vooral 

ingezet op balvaardigheid, inschatten van de balbaan om dan stapsgewijs over te gaan naar het ‘echte’ 

volleybal. Elk lid start sowieso in de initiatie! Dat werpt zeker en vast zijn vruchten af want van de 25 leden van 

onze 2 seniorenploegen zijn er slechts 3 speelsters die niet uit onze eigen jeugdwerking komen. We werken ook 

meer en meer samen met Smashing, de herenvolleybalclub van Ingelmunster. De initiatielessen worden samen 

gegeven, er wordt een evenement georganiseerd met beide clubs, dit jaar organiseren we samen onze 

nieuwjaarsreceptie. 
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Het is niet altijd even gemakkelijk om mensen te vinden, maar toch hebben we steeds ouders, speelsters, 

sympathisanten die een handje toesteken. Sinds 3 jaar hebben we een “Feestcomité”. We noemen hen ‘activia’. 

Dit is een comité die het bestuur helpt met het organiseren van activiteiten, zoals nieuwjaarsreceptie, 

jeugdweekend, kaarting, enz … Telkens is er minstens één iemand van het bestuur aanwezig bij de 

vergaderingen. Activia neemt dan ook veel werk uit handen van het bestuur dat zich dan wat meer op het 

sportieve kan focussen. 

 

 
Uiteraard moeten we ook de nodige financiële middelen hebben om alles tot een goed einde te brengen, zo 

bestellen we op de Mennefeesten te Ingelmunster, doen we een pannenkoekenactie in september, een kaarting 

in februari/maart. We organiseren ook een eigen tornooi voor U13, U15, U17, en 4e en 3e provinciale en een 

eindeseizoensfeestje. 

We horen veel ploegen klagen over de opgehaalde sponsoring, maar bij ons valt dit nog mee. 
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Ook bij de gemeente wordt geluisterd naar onze wensen en bij onze sportfunctionaris kunnen we aankloppen 

met vragen i.v.m. terreinen, materieel, enz. … In de mate van het mogelijke wordt aan onze wensen tegemoet 

gekomen. Maar, het mag altijd wel wat meer zijn natuurlijk. We krijgen ook jaarlijks een subsidie. 

 

Als lidgeld vragen we 100 euro voor ploegen die 2x trainen en matchen spelen, 90 euro voor wie 1x traint en 

matchen speelt en 80 euro voor wie 1x traint en deelneemt aan het VIS-tornooi. 

 

Voor het rekruteren van speelsters geven we in mei 4 gratis proeflessen. Hiervoor geven we in de scholen 

foldertjes mee en staat die ook in ’t krantje (een lokaal boekje). Al enkele jaren geven we die initiatielessen 

samen met Smashing, er komen hier ook jongens op af. Als er genoeg zijn om onmiddellijk een ploegje te 

maken, komen deze onmiddellijk bij Smashing terecht, anders trainen ze het ‘initiatiejaar’ bij Divo. Ook nemen 

we al een viertal jaar deel aan het VIS project. 

 

We proberen ook zoveel mogelijk te werken met gediplomeerde trainers, zo hebben acht van onze tien actieve 

trainers een diploma van initiator. Daarnaast hebben we ook nog 2 mensen die nu op het moment geen training 

geven, maar ook het diploma bezitten.  
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De doelstelling van Divo Ingelmunster is ervoor te zorgen dat de jeugdwerking goed blijft functioneren, zodat de 

meisjes kunnen doorstromen na een degelijke jeugdopleiding naar de provinciale ploegen. De ambitie is ook om 

de provinciale ploegen op een zo hoog mogelijk haalbaar niveau te laten meedraaien in de competitie. Dit jaar 

zijn beide ploegen gezakt en de ambitie is toch om zo snel mogelijk weer naar 2e en 3e over te gaan. 

 

Mijn grote droom is eens een reünie te organiseren voor alle ex-spelers van de DIVO.   

Dat we een financieel gezonde club mogen blijven, die de mogelijkheid kan blijven geven aan de jeugd en 

senioren om op een toffe manier een leuke ploegsport , zoals volleybal te beleven. We hopen terug te stijgen 

naar 2de en 3de provinciale en is dit niet mogelijk, dan willen we graag zo hoog mogelijk eindigen. 

 

                     (Joost Kerckhof) 

 


