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SECRETARIAAT 
          SOETE ERIC              
     CAPUCIENENSTRAAT 134           

      8900 IEPER 
 

     0476/42 50 90   
     eric@kwvbv.be 

_____________________________________________________________________________________________ 
 RAAD VAN BESTUUR 
 
Verslag  RVB  22 september 2015  
 
1/Aanwezig: Johan Van Riet – Norbert Verlinde – Willy Scherrens – Eddy Degrave – Viviane Roelens 
–Filip Rossel 
Verontschuldigd: Johan Callens – Eric Soete 
 
2/ a/Verslag vorige vergadering 

- Goedgekeurd mits de nodige aanpassingen 
 

b/ Verslag scheidsrechters is goedgekeurd 
c/ Verslag promotie en media: goedgekeurd 
  

3/ VVB  
- Ontslag Luc Pepels is aanvaard en hij wordt geschrapt door de algemene vergadering als lid van 

de VVB  
- Vrijdag is er RVB VVB waar een tijdelijke vervanger voor Luc Pepels zal aangesteld worden. 
- Verslag LOC 14/09: aanbesteding jeugdeindronden : opmerking van Willy  o  Modaliteiten voor de scheidsrechters  moeten vastgelegd worden zodat achteraf geen 

discussie  mogelijk is. o Nieuwe wedstrijdbladen: controle kernspelers in divisie o Probleem met vroege competitiestart  o Nieuwe homologatieverantwoordelijke VVB nl Luc Van Rentergem o BA verzekering bij organisaties:  verzekering via de gewone Ethias verzekering 
- Verslag VVB jeugdcommissie: 

Wordt besproken  
 
4/ Volley Event : evaluatie 

- Goed verlopen ( einduur 21 u was zoals andere jaren ) 
- Het binnen brengen van de uitslagen kan vlotter  ( eventueel evaluaties van scheidsrechters na 

het binnen brengen van het uitslagblad ) 
- Geen negatieve opmerkingen  
- De pers kan de ploegen aanspreken  



 
4 

 

- De bereikbaarheid van de sporthal was misschien een negatief punt. 
 

 
5/ Start selectietrainingen 

- Jongens trainen in Beveren en Ardooie  
- Meisjes trainen in Torhout 
- 10 lichtingen  

 
6/  Evaluatie stages  

- Beide stages zijn goed verlopen . Weinig gekwetsten , hoog trainingsniveau. 
- Kortrijk : Lange Munte was een uitstekende locatie ( is echter in 2016 niet vrij ). 
- Kluisbos: Goede locatie – verouderd –   
- Totaal aantal spelers: 95 spelers 

 
7/ Voltis  

- 43 deelnemers  
- Vrij vlot verlopen 

 
8/ BRV 

- Uitslagen kunnen ingevuld worden 
- Ethias is nog niet in orde 
- Enkel de verantwoordelijken krijgen toegang tot uitslagen van alle wedstrijden 

 
9/ Briefwisseling 

- Mail van Ann Declerck wordt besproken  
VVB zal een antwoord naar Mevr. Declerck formuleren. 

- Schrijven van Mevr. Peeters 
De secretaris  zal een antwoord mailen naar Mevr. Peeters. 

- Schrijven van Guido Meyns : reeds een antwoord geformuleerd. 
- Melding 50 jaar Bredene : Johan Van Riet zal naar viering gaan. 

 
10/ Allerlei 

- Voorzitter: facturen RVB / Selecties/ Ipjot / Vis / Beach 
Voor ipjot : indien mensen van de VVB naar een ipjot komen mogen deze onkosten aangerekend 
worden aan de VVB. 
Het competitiereglement nauwkeurig updaten ( groep samenstellen ) 
De commissies moeten zichzelf evalueren en dit naar voor brengen in RVB 
Telefoon : voorstel van Proximus wordt besproken en tegen volgende vergadering zal een besluit 
genomen worden. 
Zowel viering van 50 jaar Hermes en 40 jaar Volley Venus Oostkamp zijn sfeervol verlopen. 
 

- Ondervoorzitter: nihil 
-  
- Secretaris : nihil 

 
- Jeugdcommissie : JCL verantwoordelijken Herfstvakantie zijn op 2/11 Patricia Joosten, op 3/11 

Pascale Marichal en op 4/11 Patricia Joosten. 
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- Scheidsrechterscommissie: bijeenkomst in Zedelgem op 3 september / ruime opkomst /uitleg 
over nieuwe spelregels en praktische schikkingen voor nieuw seizoen 
 

- Competitie :  
Deelnemer VVB jeugdeindronden 
Huidig reglement wordt bekeken  
Punt 29 gaat over jeugdbeker . Het reglement kan momenteel niet gewijzigd worden. 
Er kan slechts een wijziging gebeuren mits goedkeuring van de  AV.  
Algemene forfaits: 10  
 

- Promotie 
Record met vriendjesdag : 40 ploegen  
 

- Financieel beheerder 
Facturen gecontroleerd  ( slechts 1 ploeg niet in orde ) aan VVB vragen om waarborg te storten 
aan KWVBV. 

 7 recreatieve ploegen zijn ook niet in orde 
 Kluisbos : voorschot facturen 
 
 
Volgende vergadering : Donderdag 15 oktober om 19.30u 
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15 oktober 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. Openen aanbestedingen a. ½ finales dames seniores 27/2/2016 i. KNACK ROESELARE    495 euro ii. Packo Zedelgem    333.33 euro iii. Volley De Haan    302 euro b. ½ finale heren seniores 28/2/2016 

i. REMBERT TORHOUT HEREN   840 euro ii. Volley Team Kortrijk   750 euro iii. Knack Roeselare    345 euro c. Jeugdbeker 26/3/2016 i. KNACK ROESELARE    2999 euro ii. Packo Zedelgem    2369.69 euro d. Bekerfinale seniores 28/3/2016 
i. REMBERT TORHOUT HEREN   7011.47 euro ii. Knack Roeselare    6950 euro e. Jeugdeindronden 30/4/2016 i. ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT   862 euro  3. Goedkeuren verslagen commissies : a. Raad van bestuur i. goedgekeurd b. Competitie i. goedgekeurd  4. VVB a. Algemene vergadering op 27 november 2015 i. aanwezig: Eddy Degrave – Johan Van Riet - Eric Soete b. Nieuwe financiële bestuurder VVB ad-interim: Luc Declercq uit Oost-Vlaanderen c. Nieuwe website: www.kbvbv.be d. Nationale jeugdkampioenschappen gaan door in Bastogne op 21 en 22 mei 2016 e. Nieuwe voorzitter in Limburg: Johan Somers f. Aanbesteding jeugdkampioenschappen VVB op website geplaatst g. Subsidies VVB i. IPJOT  2500 euro ii. Beach    900 euro iii. Voltis en detectie 5000 euro iv. Visproject  2500 euro  v. Provincie  5000 euro  
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Nodige facturen worden opgemaakt naar de VVB. (Norbert en Johan)  5. Mail Koen Devos a. Besproken en antwoord werd door Willy verstuurd.  6. Zomerstage a. Enkele zalen aangeschreven voor opvragen van prijsofferte en beschikbaarheid.  7. Bepaling door de jeugdcommissie van het aantal scheidsrechters bij de IPJT-tornooien in januari 2016 a. 10 scheidsrechters b. IPJOT gaat door op 2 en 3 januari in Schiervelde  8. B.R.V. a. Veel mailverkeer geweest de laatste weken b. Tot een gezamenlijk oplossing gekomen op een afzonderlijke bijeenkomst c. Geen extra aanpassingen aan het programma tot eind van het seizoen  9. Briefwisseling kandidaten sportman provincie west Vlaanderen. a. Stijn Dejonckheere voordragen vanuit KWVBV   10. Allerlei a. Voorzitter i. commissieleden uitnodigen op de kampioenenviering op 13 mei 2016 6 mei zaal niet meer vrij.  b. Onder voorzitter i. wijzigingen bekercompetitie voor Divisie- en Nationale ploegen: Hans stuurt zo snel mogelijk ook de wijzigingen door naar Johan Callens  c. Secretaris  i. beach:  a) geen verslagen ontvangen van bijeenkomsten commissie b) onkostennota’s ontvangen  d. Scheidsrechters a) enquête van V.S.F. over ‘week van de official” b) lijst met vraag over het aantal scheidsrechters en commissieleden a. enkele clubs niet geantwoord c) nieuwe regeling verplaatsingsvergoeding loopt goed d) vraag “ wordt scheidsrechter” a. 1 kandidatuur ontvangen (en ook 1 fictieve kandidaat)    
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e. Jeugdcommissie i. Voltistesten: a) resultaten beloofd maar enkel ontvangen in PDF b) doorgestuurd naar de ploegsecretaris om verder door te geven aan de betrokkene  f. Competitie i. Wedstrijdprobleem besproken a) wordt verder onderzocht ii. Bekertrekking op 13 november in Zedelgem  g. Promotie en media i. Enquête vriendjesdag a. wachten op antwoord  h. Financieel bestuurder a) postzegels bestellen voor de opslag prijsverhoging in januari  11. Volgende vergadering a. Donderdag 26 november om 19.30 uur b. 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 
_____________________________________________________________________________________________ 
  VERSLAG VERGADERING 
donderdag 17-09-2015 te Diksmuide  Aanwezig : Eddy Degrave, Peter Debaere, Johan Cardon, José Maes, Hans De Pauw, Frans Gevaert Verontschuldigd : geen Verslaggever : Hans De Pauw  1. Verslag van de vorige vergadering Er zijn geen opmerkingen. We mogen wel een nieuw commissielid verwelkomen nl. Frans Gevaert.  2. Vastleggen data volgende vergaderingen Om de commissieleden toe te laten hun agenda af te stemmen op de vergaderingen, worden de data nu reeds vastgelegd. Er zal vergaderd worden op donderdag 29-10-2015, op 26-11-2015, op 07-01-2016 en op 03-03-2016, telkens vanaf 20u00. De locatie wordt bepaald afhankelijk van het feit of die vrij is.  3. Data organisaties KWVBV Volgende organisaties liggen al vast : - bekertrekking op vrijdag 13-11-2015 te Zedelgem - halve finale beker dames en jeugd meisjes op zaterdag 27-02-2016 - halve finale beker heren en jeugd jongens op zondag 28-02-2016 - bekerfinale jeugd op zaterdag 26-03-2016 - bekerfinale seniors op maandag 28-03-2016 - supercup, eindronden en kampioenenviering op zaterdag 30-04-2016 - VVB jeugdeindronden in West-Vlaanderen voor U11 op 14 en 15 mei 2016  4. Beker Tot op heden zijn er 59 goedgekeurde wijzigingen, er zijn weinig problemen te melden. Enkel het feit dat bij de dames seniors de eerste en tweede ronde zeer kort op elkaar volgen, zorgt voor wat extra werk. Thuisspelende ploegen uit de tweede ronde dienen immers de beide tegenstanders uit de voorronde in te lichten indien er een wedstrijdwijziging moet worden aangevraagd. 
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De publicatie van de wijzigingen op de website zal vanaf heden door de bekerverantwoordelijke zelf gebeuren. Ook het item “beker” op de website zal eens onder handen worden genomen en oude informatie zal worden verwijderd.  5. De recreatieve competitie Het probleem om de uitslagen tijdig of toch binnen een aanvaardbaar tijdsbestek te pakken te krijgen blijft bestaan. In de recreacompetitie wordt er gespeeld in zalen, die echter niet gehomologeerd werden door de verantwoordelijke. Er zal daar een mouw aan worden gepast. Het toevoegen van de vroegere VLM-competitie zone Brugge (huidige naam : BREVO) levert voor de commissievoorzitter voorlopig weinig extra werk op. Enkel bij de damesreeksen recrea A en B van de regio Kortrijk maakt de voorzitter de kalender op en worden de uitslagen ingevuld.   6. Wedstrijdwijzigingen Het is een hectische periode, vele clubs schieten nu in gang en vragen wijzigingen aan, gemiddeld gaat het over 25 tot 30 wijzigingen per week. De verantwoordelijke houdt zich strikt aan de uiterste termijn dat wil zeggen een wijziging moet door hem ontvangen zijn uiterlijk 10 dagen voor de te spelen wedstrijd, anders wordt er onherroepelijk geweigerd.  7. Wedstrijdbladen Het nieuwe commissielid zal José Maes bijstaan in zijn tijdrovende taak om de wedstrijdbladen na te kijken op anomalieën. Volgende verdeling wordt afgesproken : José zal : - de omslagen openen, de bladen sorteren en in volgorde leggen - de spelerslijsten nakijken om spelers bij dubbele ploegen te detecteren - de uitslagen controleren Frans zal : - de bladen nakijken op allerhande fouten - de administratieve kosten toekennen De eerste weken zal er met aandachtspunten worden gewerkt, deze aandachtspuntjes zullen op de website worden gepubliceerd. Tevens deelt de commissievoorzitter mee dat er nieuwe wedstrijdbladen op komst zijn, volgens de geruchten zouden dit geen bladen meer zijn met doordruk; wordt dit de terugkeer van het bijna vooroorlogse en onhandige carbonpapier ?  8. De plusstatuten Tot nu toe zijn er 116 stuks te tellen, dat zijn er ongeveer 50 meer dan vorig jaar. Er werden twee aanvragen geweigerd omdat ze niet gegrond waren.  9. De homologatie Er waren tot nu toe twee problemen (onduidelijkheden) i.v.m. de homologatie : een bij Kortrijk en een bij VKT Torhout. 
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De vraag dringt zich ook op of er nog gewerkt moet worden met homologatiekaartjes, die zich in de zaal moeten bevinden en waarop de naam van de club moet staan die de zaal op dat ogenblik gebruikt voor een match. Eenzelfde zaal (of plein) wordt vaak door verschillende clubs gebruikt. Alle gehomologeerde zalen bevinden zich immers in het kalenderboekje met code en adres. Indien er in elke zaal een dergelijk kalenderboekje ligt, dan kan dit toch worden voorgelegd aan de betrokken scheidsrechter die het niveau kan nazien waarvoor de zaal werd gehomologeerd. Het feit dat dit kaartje voorgelegd moet worden, staat echter in het competitiereglement zodat er voor de huidige competitie geen aanpassing kan worden doorgevoerd.  10. Varia 10.1 De voorzitter vraagt om het huidige competitiereglement na te kijken en de teksten te herwerken. Niet het reglement zelf moet worden gewijzigd, maar wel de teksten zodat items, artikels, … die bij elkaar horen, ook zo gepubliceerd kunnen worden. De teksten mogen eens dooreen worden geschud, zodat het reglement duidelijker wordt.   10.2 Er kan ook eens nagedacht worden om het tijdschema strikter aan te houden tijdens onze organisaties. De finale van het volleyevent moest later starten door het uitlopen van één wedstrijd. Wat kunnen we daaraan doen ?  10.3 Op de website staan de commissieleden wel vermeld, maar hun adres staat er niet bij.  10.4 De volgende vergadering zal doorgaan op donderdag 29-10-2015 om 20u te Torhout (Don Bosco). 
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29 oktober 2015 in 't Paviljoentje Torhout 
 Aanwezig : Eddy Degrave, Peter Debaere,Jose Maes,Johan Cardon verontschuldigd is: Hans De Pauw  1,Vorig verslag wordt goedgekeurd. Opgelet: aanpassing vergaderdata: 26 11 2015 wordt 10 12 2015(wegens rvb van Eddy) 07 01 2016 wordt 21 01 2016(budgettaire redenen)  2,Toegekende organisaties 2,1 Halve finales beker dames en meisjes 27 02 2016 is toegekend aan Knack Roeselare voor de prijs van 495,00 euro. De andere kandidaten waren: Volley De Haan en Packo Zedelgem. 2,2 idem 2,1 voor heren en jongens op 28 02 2016 is toegekend aan Rembert Torhout voor 840,00 euro. De andere kandidaten: Volley Team Kortrijk , Knack Roeselare. 2,3 Jeugdbekerfinales op 26 03 2016 is toegekend aan Knack Roeselare voor de prijs van 2 999,00 euro. De andere kandidaten: Packo Zedelgem en Knack Roeselare. 2,4 Bekerfinales senioren op 28 03 2016(paasmaandag) is toegekend aan Rembert Torhout voor de prijs van 7 011,47 euro. Andere kandidaat was Knack Roeselare. 2,5 Jeugdeindronden op 30 04 2016 is toegekend aan Alfa Solutions Tievolley Tielt voor de prijs van 862,00 euro. Geen andere kandidaten. Voorlopig loopt er nog een aanbesteding voor de jeugdeindronden U11 VVB die doorgaat op 14-15 05 2016. De RVB zal de toewijzing beslissen op 26 11 2016.  3,Beker. Als er een wijziging gebeurt, dienen de verantwoordelijke van de SR's zo snel als mogelijk verwittigd te worden.(Johan Callens en Willy Scherrens). Aandacht voor artikel 6.A uit het kompetitiereglement Dit punt wordt op de volgende vergadering hernomen in aanwezigheid van Hans.  Bekertrekking Seniors kwartfinales en halve finales zowel dames als heren in Zedelgem 't Paviljoentje op vrijdag 13 11 2015 om 20 h. De vergadering gaat er van uit dat Hans het nodige zal doen…  4, Wedstrijdwijzigingen: alles loopt volgens Johan.  5,Wedstrijdbladen. Het software en hardware gedeelte dient voor Frans dringend in orde gebracht te worden( t.a.v. Johan Van Riet) . De wedstrijdnummers van Derde Heren leveren enige problemen op .  Een rapport betreffende de eerste twee volledige kompetitieweekends wordt grondig besproken(zie bijlage). Het rapport zal op de eerst volgende raad van bestuur geagendeerd worden.Zie bijlage 1  6 Plus één statuut. Tot op heden zijn er 146 goedgekeurde +1 statuten.  7.Aanpassingen lay-out kompetitiereglement   Een kat vindt er zijn jongen niet in terug. Voorgesteld wordt om een splitsing door te voeren tussen beker en competitie. Ook telkens uitsplitsing in jeugd en senioren. Boetelijst en administratieve kosten  blijven afzonderlijk.Zie bijlage 2  Suggesties: lijst met afkortingen;lijst met definities(vb.: afdeling), lijst met trefwoorden en gedetailleerde inhoudstabel.  
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 Bedoeling is dat het aangepaste kompetitiereglement ok is tegen eind maart 2016.  8.Varia  8.1 Voor te leggen documenten om te kunnen spelen. Iedereen mag spelen als men zijn identiteit kan bewijzen(artikel 17 uit het kompetitiereglement). Nadien volgen de controllers. 8,2 Het wedstrijdblad(kopie) wordt aan Eddy overhandigd: een ploeg heeft drie +1 statuut spelers opgesteld . In de betreffende wedstrijd( U13) mocht slechts één speler gelijktijdig opgesteld worden. 8,3 Frans zal de opmerkingen ivm seniorenwedstrijdbladen en beloftenwedstrijdbladen uitsplitsen. 8.4...    De vergadering eindigt officieel om 22h23.   De verslaggever aangeduid bij algemene concensus.   Frans   BIJLAGE 1:  Uiterst belangrijke mededeling vanwege de controllers van de wedstrijdbladen. Kommissie Provinciale Kompetitieleiding(PCL))  Aan allen wie het aanbelangt!!!(scheidsrechters, coaches, kapiteins, terreinafgevaardigden,markeerders,andere officials, spelers en speelsters,enz...)   In onderstaande tabel vindt U de samengevoegde resultaten van de controle van alle wedstrijdbladen van twee volledige kompetitieweekends(week 19-20/09 en week 10-11/10).  
niveau Zonder 

vaststelling
en 

% Met 
vaststelling
en 

% totaal % % per 
niveau 

2.0/2.B 36 56 28 44 64 100 11 
jeugd 196 71 81 29 277 100 49 
seniors(bel
often+hoof
dwedstrijd) 

107 49 113 51 220 100 40 

hoofdweds
trijd 

69 61 45 39 114 100  
beloften 38 36 68 64 106 100  
totaal 339 60 222 40 561 100 100 

   De analyse van de tabel levert volgende vaststellingen op: 
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 -De verdeling van het aantal wedstrijdbladen per niveau is als volgt(zie laatste kolom in de tabel):   -11% voor 2.O/2.B   -49% voor de jeugd   -40% voor de seniors -Het % wedstrijdbladen zonder opmerkingen bedraagt(zie derde kolom in de tabel);   -56 voor de 2.O/2.B;   -71 voor de jeugd;   -49 voor de seniors.  Meer  dan de helft van de seniorswedstrijdbladen zijn dus niet in orde. Dit is een onrustwekkend hoog aantal en onaanvaardbaar. – Het % wedstrijdbladen dat dus niet volledig in orde is bedraagt(zie vijfde kolom in de tabel):   -44 voor de 2.O/2.B;   -29 voor de jeugd;   -51 voor de seniors. -Er is dus nog heel wat werk aan de winkel: het aantal wedstrijdbladen zonder opmerkingen moet dus drastisch naar omhoog.  Nu volgt een opsomming van de belangrijkste opmerkingen per niveau.  1. Belangrijkste opmerkingen wat de controle van de wedstrijdbladen van niveau 2.O/2.B betreft( in volgorde van meest voorkomend):  -het vakje scheidsrechter(naam+handtekening) zowel van de thuisploeg als van de bezoekers is niet ingevuld;  -vakje verantwoordelijke is niet ingevuld(naam ,vergunningnummer en handtekening).  2,Belangrijkste opmerkingen wat de controle van de wedstrijdbladen van de jeugd betreft( in volgorde van meest voorkomend):  -resultatentabel verkeerd:   -onvolledig ingevuld;   -verkeerde berekeningen;  -code spelerslijsten niet vermeld;  -ontbrekende handtekeningen.  3,Belangrijkste opmerkingen wat de controle van de wedstrijdbladen van de seniors betreft( in volgorde van meest voorkomend):  -resultatentabel verkeerd;   -onvolledig ingevuld;   -verkeerde berekeningen. -ontbrekende handtekeningen(vooral maar niet uitsluitend het wedstrijdblad van de beloften), zowel de scheidsrechter als de markeerder, als de kapiteins als de coaches als de terreinafgevaardigde); -basisspeler omcirkeld in plaats van de wisselspeler. De regel is:als de basisspeler terug in het speelveld komt, dan wordt het truinummer van de wisselspeler omcirkeld en niet het nummer van de basisspeler. -setstand niet ingevuld bij wissel; -codes spelerslijsten niet ingevuld; -in resultatentabel G ingevuld in plaats van cijfer 1 voor de ploeg die de set gewonnen heeft; -niet drie minuten tussen de sets in aanmerking genomen(soms 2', 4', 5' en 6') Gevolg: resultatentabel klopt niet. 
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-strafpunt niet omcirkeld en of niet het juiste punt omcirkeld.Regel: het punt dat de ploeg krijgt omdat de andere ploeg een rode kaart gekregen heeft wordt omcirkeld. -voorgift niet goed aangeduid. Regel:de punten die een ploeg als voorgift krijgt worden rechthoekig omlijnd. Er hoeft vervolgens niets meer in het vak opmerkingen geschreven te worden. -onmogelijkheden(anekdotisch):  -set eindigt vroeger dan hij begonnen is;  -de wedstrijd duurt bvb 21h33min(bedoeling is uiteraard dit tijdstip als einde van de wedstrijd aan te geven)  -vervalste handtekeningen!!!;  -uitslagen verkeerd ingevuld.  De hoofdwedstrijdbladen vertonen minder onvolkomenheden dan de reservewedstrijdbladen(45% met opmerkingen voor het wedstrijdblad van de hoofdwedstrijd en 62% met opmerkingen voor het blad van de beloften). Wellicht speelt hier het effect dat er voor de hoofdwedstrijden officiële aangeduide scheidsrechters zijn.    Ik dring er sterk op aan om het wedstrijdblad juist in te vullen. Juist invullen is niet meer vermoeiend dan verkeerd invullen. Bovendien geeft het voor iedereen een goed gevoel als het wedstrijdblad korrekt is ingevuld en kan men zo op een gemakkelijke en goedkope manier de boetes ontlopen. Niemand krijgt graag een boete.   Hoe ziet de kontrole van de wedstrijdbladen er uit in de toekomst?   Eerst en vooral is het onbegonnen werk om 12 uur te besteden aan de grondige kontrole van alle wedstrijdbladen van een volledig kompetitieweekend.   In de toekomst worden er gerichte kontroles uitgevoerd(bvb):   -op alle handtekeningen;   -op de codes van de spelerslijsten;   -op de juistheid van de resultatentabel;   -op de juistheid van het invullen van de sanctieschaal en zijn inherente gevolgen;   –…   Vanaf de terugronde worden alle onvolkomenheden vastgesteld bij de kontrole van de wedstrijdbladen met de voorziene boete beloond.   Het heel goede nieuws is dat men deze boetes volkomen kan ontlopen mits het korrekt invullen van het wedstrijdblad, en dit is echt een kleine moeite.   DE controllers   José Maes en Frans Gevaert   BIJLAGE 2  Ontwerp voorzitter van de PCL(commissie provinciale competitieleiding) betreffende de hervorming van de layout van het competitiereglement. 
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 Hoofdpunten:  1,Kampioenschap 1,1Algemeen 1,2Senioren 1,3Jeugd 1,4Volleytoer 1,5Wedstrijden 1,6Accomodatie en benodigdheden 1,7Spelersuitrusting 1,8Wedstrijdleiding 1,9Wangedrag 1,10Protocol voor uitstellen wedstrijden  2,Bekercompetities  3,Boetelijst en administratieve kosten  4,Jaarkalender  5,Gegevens Clubs 5,1 Stamnummer +naam 5,2Website 5,3 Contactgegevens 5,3,1 Voorzitter 5,3,2 Secretaris 5,3,3Sportzalen  
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SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 
 

     SCHERRENS WILLY   
    NIEUWSTRAAT 3                                                                               
    8340 MOERKERKE 

  
    050/50 08 24     

                     willy.scherrens@skynet.be 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 VERGADERING 
 VERGADERING PSC – 29.10.2015  
 Aanwezig :  Willy Scherrens – Jackie Ferla – Philippe Vangheluwe – Peter Creus                       Frans Beuselinck – Georges Luca – Didier Delvael Verontschuldigd : Dirk Vanoverberghe  1. Stand van zaken met de begeleidingen en waarnemingen. Herinnering aan de gemaakte afspraken inzake de werkwijze. Philippe zorgt voor de communicatie van alle verslagen naar Georges die ze dan overmaakt aan de betrokken scheidsrechters. De nieuwe lichting trekt zich goed uit de slag en levert potentieel hoogwaardige scheidsrechters op.  2. Brainstorming rond de directe uitbetaling van de verplaatsingskosten. Verschillende scenario’s worden overlopen en geëvalueerd. Voorlopig wordt de huidige regeling aangehouden. Er wordt van de scheidsrechters wel verwacht dat de onkostenbriefjes volledig worden ingevuld en ondertekend voor ontvangst. De PSC blijft alert voor de juistheid van de aangerekende bedragen. Anderzijds mogen er ook geen voorbarige conclusies getrokken worden op basis van allerhande routeplanners. Deze houden geen rekening met omleidingen (waar niet?) en andere opdrachten van een scheidsrechter.  3. Begeleiding van de volgende stap in de scheidsrechtersloopbaan : overgang van jeugd naar seniors en optreden als tweede scheidsrechter. Er wordt een specifieke samenkomst op uitnodiging voorzien voor de scheidsrechters die in aanmerking komen. Selectie op basis van de ontvangen waarnemingsverslagen. Kandidaat-tweede scheidsrechters worden opgeleid tijdens Volley Event of uitzonderlijk meegestuurd met een ervaren collega.  4. De huidige formule van de “regionale vergaderingen” schenkt geen voldoening. Voor dit seizoen wordt als volgt gewerkt : - Voor alle scheidsrechters een “on-line” test die verplicht moet ingevuld worden - Een vergadering in de loop van januari 2016 met de kandidaten die overgaan naar de seniors en nieuwe tweede scheidsrechters. Deze groep wordt persoonlijk uitgenodigd. -  5. Bespreking van enkele recente gemelde voorvallen. De nodige concrete maatregelen en opvolging worden voorzien.  
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6. Discussie over het beste inschrijvingsmoment voor volgend seizoen : de verschillende visies worden naar voor gebracht.  7. Losse punten : - Sr Lotte VANDENBEMDEN haakt af - Sr Nel VANDENBROUCKE vervoegt terug het kader - Afzeggingen lopen op het gebruikelijke ritme : dikwijls dezelfde namen die terugkeren - Persoonlijke kalender is aangepast : beter leesbaar en chronologisch - Boetes zijn toegepast voor de eerste twee maanden : vooral afzeggingen - Assistentie in divisiereeks verloopt positief - Studenten hebben hun examenverlof tijdig aangevraagd  Volgende vergadering : 17.12.2015 om 19.30 uur in Torhout  
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PROMOTIE & MEDIA 
 
FILIP ROSSEL            
STENENSTRAAT 39                    
8400 OOSTENDE  
 
0476/27 54 17    
filip.rossel@skynet.be 
_____________________________________________________________________________________________ 
 VERSLAG VERGADERING 
 
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 
Oktober : Citivo Gits : Rik 
November : Sint Joris : Filip 
December : Izegem : Marina 
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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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donderdag 12 november te Kachtem 
 
Aanwezig : Filip Rossel, Hugo Dedeyne, Johny Engels, Rik Bekaert, Marina Vanclooster, Erik         
Dedeyne 
Verontschuldigd : Joost Kerckhof  
 

1. Verslag vorige vergadering 03/09/2015 : Goedgekeurd . 
 

2. Evaluatie volley-event 
Organisatie : positief 
Jammer dat het gratis T-shirt voor de deelnemers afgeschaft werd door KW. 
            

3. Resultaten enquête 5e Focus-WTV vriendjesdag 
32 van de 40 deelnemende ploegen stuurden nu hun resultaten door ! 
Vorig jaar 339 deelnemers : 58 aansluitingen    (21 van de 37 clubs reageerden toen) 
Dit jaar : 361 deelnemers : 121 aansluitingen 
Conclusie : Succes ! 
 

4. Speler – speelster van het jaar 
Er wordt kennis genomen van de (negatieve) kritiek van de trainer van  Davo Wevelgem. 
Besluit : Verder doen met de ploegen die wel willen meedoen. 
 

5. Ploeg in de kijker 
Beobank Citivo Gits : Rik (half november) 
VBC Sint Joris : Filip   (1ste helft december) 
Izegems Volley Team : Marina (2de helft december) 
 

6. Activiteitenkalender : organisaties KWVBV 
27:02:2016 / ½ finales meisjes en dames beker van West-Vlaanderen (Knack Roeselare) 
28:02:2016 / ½ finales jongens en heren beker van West-Vlaanderen (Rembert Torhout heren) 
26:03:2016 / Jeugdbekerfinales (Knack Roeselare) 
28:03:2016 / Bekerfinales Senioren, Trofee Nat.Div. Heren en Trofee Dehaene Dames 
(Rembert Torhout Heren) 
30:04:2016 / Kampioenenviering, Supercup en Eindronden voor de jeugd (Alfa solutions 
Tievolley Tielt) 
13:05:2016 / Kampioenenviering senioren (Aartrijke _ Ter velde) 
14 en 15 /05 2016 : VVB eindronden U11 (???) 
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7. Jeugdsportfonds 
21 W.-Vl clubs  (op een totaal van 96) kregen een vermelding voor goud, zilver of brons. 
Volley @school 
Dit jaar : 9 W.-Vl deelnemers (op 36) : Het brengt heel wat werk met zich mee voor de 
deelnemende ploegen en veel clubs kampen met plaatstekort en accommodatieproblemen. 

8. Sociale media Voor facebook is de interesse niet zo groot. Wél voor méér foto’s op onze FB-pagina !   9 . Verslag P & C  VVB Er wordt kennis genomen van het verslag, met dank aan Johny ! 
10.Nieuwe ideeën : Verder verzorgen waarmee we bezig zijn ! (± 10 realisaties per jaar !!) 
11. Datum en locatie volgende vergadering: vrijdag 22/01 om 19.00 uur in ’t Pomptje te Stene Dorp          (Oostende).  
 
 
De voorzitter        Verslag 
Filip Rossel        Hugo Dedeyne 
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PLOEG IN DE KIJKER     
W 0416   BEOBANK CITIVO GITS 

 
Van Gitsiko Gits naar Beobank Citivo Gits 
Eerste provinciale mannenploeg Citivo Gits kan terugblikken op een rijkgevuld volleybalverleden. De club werd 
in 1959 opgericht door Charles Plovier onder de benaming Gitsiko Gits. In datzelfde jaar had Ria Maes die in 
1985 secretaris werd zich nog niet eens laten horen op deze aardkluit. Haar wederhelft Philippe Afschrift die in 
Sadef werkte werd door Roland Maes gevraagd of hij niet bij Gitsiko zou komen spelen. 
“Ik werd secretaresse van de club en zou dat ruim tien jaar lang blijven”, herinnert Ria Maes zich nog. “En zoals 
het bij elke sportploeg wel het geval is beleefde de ploeg hoogtepunten en minder gelukkige seizoenen. De 
hoogste reeks waarin Gitsiko speelde was eerste provinciale. Maar wij zaten ook geprangd tussen een Knack 
Roeselare en Bevo Roeselare waar de betere talenten naartoe trokken. Er was trouwens ook bij ons altijd wel 
een jeugdwerking maar omdat wij alleen konden focussen op een kleine leefgemeenschap als Gits bleef die 

altijd wel enigszins beperkt. 
Anderzijds waren wij een club waar 
nogal wat spelers in de herfst van 
hun loopbaan terecht konden om 
nog op een beter niveau het 
volleybal te beoefenen. Zo speelden 
een Stefaan en Dirk Verhelst nog bij 
Gits, Luc Van Valckenborgh sleet de 
herfst van zijn volleyballoopbaan bij 
ons maar ook een Francky Dewulf die 
later ook trainer werd. Nogal wat 
andere spelers die in hun beste jaren 
bij hoger spelende teams aantraden 
vonden bij ons een afronding van 
hun actieve volleybalcarrière.” 

Foto : recreantenploeg De Punchers 
 

Ploeg in de kijker 
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Fusie met Brovo 
De infrastructuur waarin Gitsiko speelde was evenwel niet om over naar huis te schrijven en de bouw van een 
aangepaste sporthal bleef maar uit. De club kreeg het moeilijk om spelers aan te trekken en dan bleek een fusie 
tussen Gitsiko Gits en Brovo Roeselare een opportuniteit. 
“Dat samengaan kwam er net voor de eeuwwisseling, na het seizoen 1998-1999”, zegt ondervoorzitter Dirk 
Specenier die ook zetelt in de Raad van Bestuur van Knack Roeselare. “Twee jaar eerder startten wij vanuit de 
KSA een volleybalploeg op die de naam Brovo Roeselare meekreeg. Ook Geert Sintobin, de huidige voorzitter 
van Bevo Roeselare, speelde mee met ons. Iedereen dacht, wat zal dat ploegske doen tussen de grootmachten 
Knack en Bevo Roeselare dat toen nog met een mannenploeg en jeugdwerking in competitie kwam en tot in 
ereklasse doorstootte. Wij hadden problemen om een plaatsje te krijgen in de al overbezette sporthallen. Een 
samenwerking met Gitsiko lag zo voor de hand. Gitsiko zocht spelers, wij een degelijke zaal en financieel een 
ruimere armslag. De club kreeg met Citivo Gits een nieuwe naam.” 
Ook sportief werd dat samengaan een succes en de ploeg stootte door naar de hoogste provinciale reeks. 
“Ondertussen zijn de spelers van toen inactief of treden aan in het KWB-volleybal waar wij als de Punchers vier 
jaar op rij kampioen werden. Enkele jaren geleden dreigde weer een spelerstekort maar dan kwam er een 
import van heel wat Knack-jeugdspelers die samen met trainer Simon Declercq de stap naar Citivo zetten.” 
Enkele jaren speelde Gits zelfs met 2 herenploegen in competitie, in 1e en 3e provinciale. 
Spelers gaan en komen en dit seizoen lijkt Citivo een sterk collectief te presenteren gekneed door trainer 
Sebastien Notredame, aan zijn tweede seizoen toe. Na de zege tegen Pervol Ruiselede zaterdag prijkt Beobank 

Citivo Gits in 1ste provinciale nog 
steeds op de eerste plaats. In 
zeven wedstrijden werd nog niet 
verloren. Maar voorzitter 
Stefaan Vanbossel, al dertig jaar 
betrokken bij de club, 
relativeert. “Laat ons vooral met 
beide voeten op de grond 
blijven. In die zeven 
overwinningen steken drie 
vijfsetters en dan weet iedereen 
dat het net andersom kon zijn. 
Maar wij bekijken wedstrijd per 
wedstrijd en genieten van het 
momentele succes dat 
motiverend werkt.” 

Foto : de ongeslagen leidersploeg uit 1° provinciale heren 
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Jeugdwerking 
Al enkele jaren wordt er vanuit de basis een vernieuwe jeugdwerking opgezet. “In de huidige kern van de 
eersteprovincialer horen er met een Sam Phlypo, Maarten Heytens, Jonas Plancke en mijn zoon Gilles enkele 
spelers die vanuit onze jeugdwerking komen”, zegt de voorzitter. “Wat aantoont dat het mogelijk is om zelf 
spelers op te leiden. Dat zijn evenwel de laatste spelers uit een lichting en dan gaapt er een grote kloof. Maar 
het is niet gemakkelijk om op te boksen tegen koning voetbal. Enkele jaren geleden begonnen wij weer van bij 
de basis. Wij organiseerden een initiatiereeks voor kinderen vanaf 6 jaar, na die reeks werden de meisjes 
opgevangen door damesploeg Gidas Gits, wij deden voort met de jongens. Ondertussen hebben wij weer een 
ploeg bij de U13. Er wordt enthousiast gewerkt door onze jeugdverantwoordelijke Ofelie Callewaert. Er werd dit 
seizoen overgeschakeld naar twee trainingen per week.  Deze worden gegeven door ex-speler en huidig speler 
bij de Punchers Ike Vandekerckhove. Dat moet op termijn resulteren in een meer uitgebreide jeugdwerking.” 

 
Foto : U13 regionaal jongens 
Financiële acties 
Een ploeg financiëel gezond houden is niet altijd gemakkelijk.  Maar wij kunnen rekenen op een aantal heel 
trouwe sponsors. Deze vormen wel de financiële basis van de club.  Omwille van onze hoofdsponsor 
veranderden we dit seizoen de naam naar Beobank Citivo Gits. Verder organiseren we met Gits Kermis onze 
traditionele “Schijt je Rijk” actie en openen we een groot terras op het Gitse Marktplein.  Ook hebben we een 
rijke traditie aan optredens, zo kwamen The Scabs hier drie keer optreden.  Met Geert Hoste, Els Deschepper en 
andere Freddy De Vadder’s trokken wij ook al andere publiekstrekkers aan.” 
Zoveel is zeker, vanuit een hernieuwde jeugdwerking en met een hardwerkend bestuur lijkt de toekomst van 
Beobank Citivo Gits ons alvast verzekerd. 
 
                              (Rik Bekaert) 


