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  SECRETARIAAT 
          SOETE ERIC              
     CAPUCIENENSTRAAT 134           

      8900 IEPER 
 

     0476/42 50 90   
     eric@kwvbv.be 

_____________________________________________________________________________________________ 
 - ALGEMENE VERGADERING 
Donderdag 30/06/2016    20.00 u. Au Damier Roeselare 
 
 
Controle aanwezigheden en volmachten: 

 
Aanwezig: (70) Prefaxis Menen – Hermes Volley Oostende – Volley Team Kortrijk – Volley Team 

Koksijde – VKt Torhout – G&V Kuurne – Volleyteam Brugge – Jumpers Middelkerke – Rembert Torhout Heren - 
Olva Brugge – Roepovo Poperinge – Beobank Citivo Gits – VT Marke-Webis Wevelgem – DV Hernieuwenburg 
Wielsbeke – Evoco Comines – Knack Roeselare – VBC Doskom Moorslede – Volley Oudenburg-Gistel – Sint 
Joris ten Distel – Damesvolley Waregem – DVM Moorsele – Ooivo Ooigem – Volley De Haan – Vlamvo 
Vlamertinge – Ruvo Ruddervoorde – Bevo Beobank Roeselare – Davoz Zwevegem -  Elckerlyc Zwevezele – 
Sarrako Kortemark – Bidavo Bissegem – VC Wivo Wingene vzw – Beaphar Poperinge – VT Gullegem – Bavo 
Bavikhove – VC Apollo Koekelare – Volley Bredene – VBC Gaverhal Deerlijk – VBC Katjes Ieper – Dynamivo 
Dadizele – Mardavo Marke – VC Jong Kuurne – AVC Harelbeke – VC Pervol Ruiselede vzw – VC Packo 
Zedelgem – Sijos Menen – VT Diksmuide – Kavo Sint-Eloois-Winkel – Gidas Gits – Kerdavo Avelgem – Davo 
Wevelgem – VC Loppem – Volley Team Damme – vzw Volley Venus Oostkamp – Davolo Loppem –Sportiva 
Langemark – Beveren-Leie VBC – Volleyteam Lendelede – Hyacinten Heuvelland – Smashingclub Ingelmunster 
– Mevo Ledegem - Tievolley Tielt – Mehoni Zuienkerke - IVT Izegem –  Slovo Volley Brugge - VT Wervik-Geluwe 
– VC Dentergem – VT Lichtervelde – VC De Beerlanders Beernem – Vosta Staden – Volare Roeselare 

Afwezig: (2)  VT Rollegem-Kapelle - Divo Ingelmunster 
 
De reglementaire boete zal worden toegepast. 

 
 
Openingswoord door de voorzitter. 
 
Beste volleybalvrienden 
 
De algemene vergadering van juni staat in het teken van het afsluiten van vorig seizoen. 
 
Daarom is een proficiat aan alle provinciale kampioenen en bekerwinnaars van 2016 zeker terecht. Eveneens 
verdient Knack Roeselare een vermelding voor hun landstitel en bekerwinst. 
Op Europees vlak mogen we zeker niet klagen van de prestaties van onze West-Vlaamse vertegenwoordigers: 
Knack Roeselare , Prefaxis Menen en Hermes Oostende. 
Twee ploegen slaagden erin om bij de jeugd de nationale titel binnen te halen: Knack Roeselare en Rembert 
Torhout. 
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Al die mooie resultaten verdienen vanuit de algemene vergadering een krachtig applaus. 
 
2016 zal in het West-Vlaams volleyballandschap in het teken van de verandering staan. 
Op VVB vlak zijn we volop bezig met het opmaken van het beleidsplan voor de komende jaren. 
Op het vlak van subsidies zal er heel wat veranderen voor de VVB en natuurlijk ook voor de provincies. 
Meer en meer wordt de nadruk gelegd op één volleybalfederatie waarin we worden beoordeeld op de werking 
(goed bestuur), aantal leden, aantal trainers en de groei die we per jaar verwezenlijken om de som van de 
subsidies die toegekend worden te bepalen. 
De provinciale subsidies zijn reeds meer dan een jaar verdwenen. We zijn dus verplicht om met de VVB een 
goede samenwerking te hebben om aan het volleybal een mooie toekomst te geven. 
Alle provincies zullen moeten samenwerken. 
Twee van onze samenwerkingen tussen de provincies en de VVB komen nu in voege. 
Het competitie- en aanduidings programma en de juridische hervorming. 
Van het nieuwe competitieprogramma heb je als club al kunnen kennismaken via de inschrijvingen en de nieuwe 
kalenders. 
De juridische hervorming gaat pas in vanaf 1 september. 
Beide onderwerpen worden verder uitgelegd door Kevin en Paul. 
Meer uitleg over het beleidsplan zal voor de volgende algemene vergadering zijn. 
 
 
Uitleg over de administratie van de clubs   
 
De heer Kevin Degrijse geeft aan de hand van een diavoorstelling meer duidelijkheid over het gebruik van het 
programma en de mogelijkheden die het biedt. 
Voorstellen om het programma te verbeteren kunnen steeds gericht worde naan de VVB 
  
 
Uitleg over het juridisch reglement 
 
De heer Paul Derkinderen geeft een kort overzicht hoe de nieuwe structuur in zijn werk zal gaan. 
 
 
Goedkeuren van de jaarverslagen 
 

Er waren geen opmerkingen over de verslagen welke verschenen in West-Volley 
Uitslag: voor: 70 
             tegen: 0 

                     onthouding: 0 
 

De verslagen werden goedgekeurd 
 

 
Bekrachtiging van de juridische commissies 
 
1. Samenstelling provinciale klachtencommissie 
      Voorzitter: Camiel Staelens  

Secretaris: Hendrik Leys  
Leden: Lode Naeyaert, Nadine Vandorpe, Marc Veys, Luc Holvoet en Eric Wackenier, Herman 
Vandepoele 
 
Stemophalers: Dewilde Willem (1529) en Timmerman Tania (2077) 

Uitslag: voor: 70 
             tegen: 0 

                      onthouding: 0 
 

De commissie werd bekrachtigd 
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2. Samenstelling provinciale beroepscommissie 
  Voorzitter : Johan Nolf 
  Secretaris : Xavier Penninck 

Leden : Bart Van Damme, Nymphe Dupont, Van Wyngene Ludwijn, Peter Van Speybroeck, 
Willem Laverge. 
 
Stemophalers: Engels Johny (0534) en Naessens Ronny (2230) 

Uitslag: voor: 69 
             tegen: 1 

                      onthouding: 0 
 

De commissie werd bekrachtigd 
 

 
Verkiezingen 
 
Vooraleer tot de stemming over te gaan vraagt de heer Bekaert Hendrik het woord. 
Hij uit zijn bedenking over het feit dat de heer De Soete uit dezelfde club komt als de voorzitter. 
Volgens de statuten is dit mogelijk doch kunnen er in de toekomst, volgens zijn aangehaald voorbeeld, problemen 
ontstaan. 
 
De voorzitter zegt dat het volgens de statuten welke op dit moment in voege zijn zich geen probleem kan vormen. 
Dit punt zal ook in de volgende raad van bestuur worden nagezien en eventueel worden aangepast. 
 
De heer Eric Soete geeft aan dit mandaat verder te willen uitoefenen gezien er meer tijd zal vrijkomen om het 
mandaat te vervullen. 
De heer Peter De Soete stelt zich voor. Hij denkt een nieuwe geest en nieuwe ideeën te kunnen aanbrengen om 
de verdere vernieuwingen te helpen uitvoeren. 
 

1. secretaris:   
Stemophalers: Bossier Lode (2077) en Surmont Koen (0818) 

        
kandidaat de heer Eric Soete 

Uitslag: voor: 45 
               kandidaat de heer De Soete Peter 

Uitslag: voor: 22       
 

tegen: 0 
               onthouding: 3 

 
De heer Eric Soete is terug verkozen als secretaris 

 
 

2. voorzitter scheidsrechterscommissie:  kandidaat de heer Willy Scherrens 
Stemophalers: Warlop Daniël (0354) en Naessens Ronny (2230) 

      
 Uitslag: voor: 70 

tegen: 0 
         onthouding: 0 

 
De heer Willy Scherrens is herverkozen als voorzitter scheidsrechterscommissie 
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Kwijting aan de uittredende bestuurders 
 
Is niet van toepassing gezien de raad van bestuur niet wijzigt. 
 
 
Voorstellen 
 
Er zijn geen voorstellen 
 
 
Vraagstelling:  
 
 Vraag Damesvolley G&V Kuurne:   In het competitiereglement staat boete F.3.002 vermeld  Het aanvraagformulier dient niet meer te worden ingevuld. 

 Deze boete zal worden geschrapt. 
   

 Graag uitleg over het verslag van de commissie promotie en media van 31/3/2016  Wie is het contactpunt bij de KWVBV 
 Vragen dienen vanaf heden te worden gericht naar rvb@kwvbv.be 
 Zo kan de persoon naar wie de vraag is gericht antwoorden. 

 
Slotwoord door voorzitter:  
 
Voor volgend jaar kan ik nu al reeds aankondigen dat we opnieuw 5000 euro zullen verdelen aan enkele clubs. 
Voor de verdeling zullen we ons baseren op een goed bestuur. 
Volgende parameters zullen zeker aan bod komen:  

- het aantal boetes in functie met het aantal ploegen in competitie 
- het aantal scheidsrechters in de club 
- enz. 

 
Ik wens aan iedereen een deugddoende vakantie en zie jullie wellicht terug op één of andere 
volleybalorganisatie. 
 
 
 
Opmerkingen over dit proces-verbaal moeten binnen de maand na het verschijnen SCHRIFTELIJK overgemaakt 
worden aan de secretaris. 
 
 
Verslag  
Johan Van Riet      Eric Soete 
Voorzitter      Secretaris 
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  - VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 
 

26 mei 2016  19U30    Au Damier Roeselare 
       
1. Aanwezig:   Johan Van Riet  - Eric Soete - Eddy Degrave - Filip Rossel  - Viv Roelens –  Norbert Verlinde  – Willy Scherrens 

 Verontschuldigd:  Johan Callens 
 

2. Goedkeuren verslagen a. Raad van bestuur 28/4/2016 i. Goedgekeurd b. P.S.C. van 7/4/2016 i. Goedgekeurd  
3. VVB a. JEUGD i. Overlopen en bespreken verslag van de laatste bijeenkomst in Vilvoorde  
4. Kampioenenviering in Aartrijke a. positief b. verzorgde ontvangst en bediening c. naar de toekomst toe volgende beslissing genomen gezien de afwezigheid van enkele ploegen: i. ploegen niet aanwezig, al dan niet vertegenwoordigd door een lid van hun club, worden achteraf niets meer bezorgd of opgestuurd.  
5. Facturatie a. zal terug per mail gebeuren naar de voorzitter, secretaris en financieel beheerder van de club   
6. Voltis a. afrekening gemaakt in de V.V.B. b. de bijdragen zijn te hoog.  
7. Start dag selectiewerking a. voorstel om in de provincie, voor de start van de competitie, een start dag gratis te organiseren. b. mogelijkheid om ook het voltis hierin te betrekken c. voorstel zal voorgelegd worden op de RvB VVB.  

 
8. Controle wedstrijdbladen a. een aantal boeten van vóór 1 maart worden niet toegepast b. geen enkel commissielid krijgt nog toegang tot de website K.W.V.B.V.  
9. Voorstelling afrekening compensatiekas “nieuwe stijl” a. besproken en uiteengezet met de nodige bewijzen 
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10. Algemene vergadering juni a. heeft plaats op 30 juni in Roeselare b. vooraf raad van bestuur c. info over de administratie van de clubs d. uitleg over het juridisch reglement  
11. Commissieleden a. elke commissie geeft zo vlug mogelijk de samenstelling van zijn commissie door aan de secretaris  
12. Samengestelde ploegen a. schrijven van de clubs Sint-Joris en Venus Oostkamp b. competitiereglement is hierin zeer duidelijk  
13. Briefwisseling a. schrijven van Kwavo Watou besproken i. normale procedure is om tegen 1 mei de ploeg te schrappen a) Kwavo had op 1 mei nog een competitiewedstrijd te spelen b) de club kan inactief zijn doch de voorzitter, secretaris en financieel beheerder blijven aan de club verbonden tot eind april 2017 b. de nodige communicatie zal aan de ploeg worden gegeven.  
14. Allerlei a. VOORZITTER a) voorstel jeugdprijs a. andere formule toepassen b. elk lid bekijkt welke mogelijkheden haalbaar zijn b) Volley event a. voorstel om toch het event te organiseren. b. zal moeilijk zijn gezien er reeds naar de clubs werd gezegd dat het event niet zal plaatsvinden   

b. SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE a) opleiding arbitrageprogramma b) voorzitters tuchtraden a. Camille Staelens werd voorgedragen en aanvaard door de raad van bestuur  
c. FINANCIEEL BEHEERDER a) een aantal bestellingen zijn reeds klaar b) problemen met KBC zijn opgelost c) schrijven richten naar de voorzitter beach commissie om de gepaste werkwijze uit te leggen voor de afrekening per manche  

15. Volgende vergadering a. Donderdag 30 juni 2016 om 18.00 uur  
Eric Soete         Johan Van Riet 
Verslag         Voorzitter KWVBV  
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BEACHCOMMISSIE 

_____________________________________________________________________________________________ 
 - VERSLAG VERGADERING 
24 mei 2016  
Aanwezig : Rony Raes, Norbert Landuyt, Peter Debaere, , Herman De Rycke (verslag), Hans Verkest, Koen 
Surmont 
Verontschuldigd: Dirk De Baene 
 
1. vorig verslag : geen opmerkingen  
 
2. afgelasting 1 mei :  

- Door het barre weer in de aanloop werd het tornooi afgelast 
- De Oost-Vlaamse editie zal niet hernomen worden  
- We kijken uit naar West-Vlaamse aflevering in Oostende, waar er veel interesse is vanuit Oost-

Vlaanderen 
- Eventueel materiaal meebrengen (netten).  
- Zorgen voor extra medewerkers Oost-Vlaanderen 
 

3.voorbereiding komend seizoen :  
         

Beachactiviteiten in Beveren-leie en aan de kust :  
- Tornooien zijn aangevraagd.  
 
- De affiches zijn gemaakt en bedeeld 

 
- Inschrijvingen :   

o Via Eric Soete ? En/of vragen aan Norbert Verlinde wie betaalt heeft 
o Aanbod voor gebruik programma O-Vl blijft 
- Website :  
o (vrouw) Koen brengt verder in orde 
o Vragen voor vermelding op hoofdpagina 
 

-Prijzen :  
o iedereen zoekt verder 
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o vragen aan RVB KWVBV voor een inspanning 
 

- Kledij voor de deelnemers :  
o Norbert ziet na en we laten bijmaken wat nodig is 
o Deelnemers moeten een beach singlet dragen 

 
- Vervoer materiaal :  

Dirk De Baene en Norbert, voor Koksijde vrachtwagen vagen 
 
-  Scheidsrechters :  

o Koen peilt naar de interesse bij de vorige lichting 
o Herman gaat na of er hulp kan komen uit Oost-vlaanderen 

 
4.het B-circuit in Oostende  :  
 

 het B-circuit haalt niet het verwachte resultaat 
 we wachten af wat het wordt en zullen de jeugd bijschakelen voor een volwaardige 

manche.  
 

5. beachvolley voor de jeugd :  
 

 Hannes en Tijs Clarysse zijn mogelijks kandidaat om mee te helpen…  
 Herman pleit er voor om de provincies met een jeugdbeach te belonen op de finale 

VVB-jeugdbeach.  
 jeugdbeach West-Vlaanderen : 2, 3 en 17 juli 

 5 euro/per speler 
 Ruiselede en Torhout zouden interesse hebben en kunnen 

misschien mee aan de kar trekken…  
 

6.hulp bij de VVB-jeugdbeachfinale op 23 en 24 juli : 
 

Indien er kan georganiseerd worden in Hofstade aan goede voorwaarden : ok 
Hulp : Oost-Vlaamse jeugdcommissie zal het meeste werk leveren  
Hulp bij West-Vlaanderen : Rony ?  

                    0 hulp bij de VVB-seniorenfinale :  
 

7.de seniorenfinale zal doorgaan in Knokke-Heist op 31 juli : 
 

  Materiaal klaarzetten : ok 
Scheidsrechters : Herman zal navragen.  
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PROMOTIE & MEDIA 
 
FILIP ROSSEL            
STENENSTRAAT 39                    
8400 OOSTENDE  
 
0476/27 54 17    
filip.rossel@skynet.be 
_____________________________________________________________________________________________ 
 - VERSLAG BIJEENKOMST 
Datum : donderdag 2 juni 2016 
Uren : 19u30 – 21u30  
Locatie : Sport’O’Bello te Moorslede 
 Aanwezig : 

 Filip Rossel, Voorzitter Commissie Promotie en Media 
 Erik Dedeyne 
 Rik Bekaert 
 Marina Vanclooster 
 Johny Engels, secretaris a.i.   Verontschuldigd : 
 Hugo Dedeyne   

1. Goedkeuring verslag vergadering dd 31 maart 2016 Alvorens het verslag op de website mocht gepubliceerd worden, moest punt 9, tweede stipje, aangepast worden. Na nota genomen te hebben van deze aanpassing wordt het verslag goedgekeurd.    Het jaarverslag (seizoen 2015-16) van onze commissie, opgemaakt door onze voorzitter, wordt goedgekeurd. 
 
 2. Ploeg in de kijker De draad wordt terug opgenomen vanaf september 2016 : - September : G&V Kuurne (Rik) - Oktober : Davo Wevelgem (Marina) - November : Slovo Brugge (Filip) - December : ? (Rik)  
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3. Toestand referendum speler/speelster van het jaar Leen Corneillie van Vlamvo Vlamertinge en Ruben Hoornaert (VKt Torhout) werden gekozen tot speelster en speler van het jaar.  Proficiat namens onze commissie. Dit was meteen de laatste verkiezing van speler/speelster van het jaar vermits de Krant van West-Vlaanderen hun medewerking stopzet.   
4. Persfiches 2016-2017 Rik neemt deze taak van Joost Kerckhof over. De fiche wordt overlopen en aangepast voor het komende seizoen. (zie bijlage). Halfweg juli zal Filip Rossel de persfiche naar alle West-Vlaamse clubs doormailen. Datum voor indiening blijft behouden op 15 augustus.   
5. Voorbereiding 24e DAS-beurs in Kortrijk Gaat dit jaar door op 27, 28 en 29 juni in Expo Kortrijk en is meteen de laatste georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen. Zijn aanwezig : 

- Vrijdag : opbouw door Rik en Erik 
- Op maandag : Erik en Johny 
- Op dinsdag : Rik  
- Op woensdag : Erik en Rik De dochter van Marina kan eventueel ook meewerken.  Zij moet dan wel door iemand opgehaald worden, vermits Marina nog in school aanwezig moet zijn.   

6. 6e Focus/WTV-vriendjesdag. Gezien het succes van de vorige editie waarbij de ‘vriendjesdag’ werd uitgebreid tot één maand, plannen we het dit jaar van maandag 12 september tot en met zondag 16 oktober. Filip volgt verder op en communiceert met de clubs.   
7. Vlaamse Volleybalbond Filip licht kort toe hoe zijn mandaat door de Vlaamse Volleybalbond niet verlengd werd na 6 jaar. 
 Vooral de manier waarop lag hem zwaar op de maag.  Voor Filip is dit hoofdstuk definitief afgesloten. De VVB-commissie Promotie en Communicatie wordt nieuw leven ingeblazen onder leiding van Kris Eyckmans, persverantwoordelijke VVB, en Geert Dedobbeleer, technisch coördinator VVB.   
8. Allerlei en rondvraag 

 Enkele recruteringsmethodes werden door onze jeugdconsulenten van de VVB op papier gezet 
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 Resultaat beloningssysteem KWVBV, wordt uitgedeeld. 
 Kwavo Watou stopt nà 51 jaar zijn clubactiviteit bij gebrek aan spelers. 
 Algemene Vergadering KWVBV : donderdag 30 juni 2016 om 20u00 in Au Damier te Roeselare  

Datum volgende vergadering : donderdag 22 september 2016 om 19u30 in Schiervelde te Roeselare.    
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JEUGDCOMMISSIE 
 
                                                                 ROELENS VIVIANE           
                                                                 SINT ELOOISTRAAT 56                                                                               
                                                                 8020 RUDDERVOORDE 
  
                                                                 0486/63 52 41   
                                                                  viviane.roelens@telenet.be 

_____________________________________________________________________________________________ 
 - VERSLAG COMMISSIE 

jeugdcommisie 18 juni 2016  
 
Aanwezig: Viv Roelens, Pascale Marichal, Geert Neels, Bert Masschaele, Johan Dekeyzer, 
Hanne Descheemaecker, Daisy Bril, Kris Tavernier, Kris Dubois, Henk Lagae, Thijs Clarysse, 
Greet Cardoen, Marie Vanneste, Iene Neels, Bram De Povere, Bram Vanderbruggen, Patricia 
Joosten, Steven Maelfait, Laurents Deprez, Stefaan Decoster, Eddy Vancauwenberghe, Els Van 
de Vijver 
 
Verontschuldigd: Hans Verkest, Hannes Clarysse, Ruben Degryse, Jobeth Neve. 
 
1/ Evaluatie selectiewerking 2015-2016  

- Talrijke opkomst – sportieve evolutie zichtbaar – enkele afgelastingen wegens examens ( geen 
trainingen plannen in examens) – locaties o.k. 

- Alle hoofdtrainers en assistenten hebben zeer goed werk geleverd en worden bij deze hartelijk 
bedankt. 
 
2/ Evaluatie ipjots 

- Bij de jongens was een sterke delegatie aanwezig op het laatste ipjot – op sportief vlak grote 
vorderingen gemaakt. 

- Bij de meisjes was dit iets minder spectaculair maar toch een duidelijke verbetering zichtbaar. 
- Trainers en assistenten waren talrijk aanwezig op de ipjots waarvoor dank. 

 
3/ Evaluatie VIS 

- Op de clinics zijn we gestart met een talrijke opkomst maar dit aantal nam telkens af. Best nog 
eens afwegen wat we daaraan kunnen doen. 

- Bedankt aan Hans als verantwoordelijke voor deze clinics. 
- De tornooien waren overbezet , daarom de beslissing genomen om de tornooien op te splitsen 

voor het noordelijk en zuidelijk deel van W-Vl. Wevelgem en Zwevezele zijn de gastclubs. 
- Tornooien waren zeer goed georganiseerd en er is een vaste groep medewerkers die dit in goede 

banen leidt waarvoor dank. 
 
4/ Evaluatie Volley Tour 

- Terug een groot aantal ploegjes in deze competitie. Competitieleider en Pascale hebben dit terug 
zeer goed georganiseerd. 
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5/ Evaluatie Paasstage: 
- De laatste Paasstage in Kluisbos was succesvol. Deze stage wordt niet meer georganiseerd omdat 

de leeftijdscategorieën voor het ipjot wijzigen en er geen ipjot meer is voor de afscheidnemende 
lichtingen die op de Paasstage waren. 
 
6/ Vooruitblik zomerstage 

- De inschrijvingen lopen nog altijd binnen , terug een grote opkomst voor beide stages. In de loop 
van volgende week wordt de info naar iedereen gemaild. Begin augustus komen de hoofdtrainers 
samen om de stage voor te bereiden.  
 
7/ VVB  

- Nieuwe ploeg : Danny Lyssens van Antwerpen is voorzitter, Stijn Van de Kerckhove ( Gent ) , 
Kristof de Loose ( Vl Brabant ) , Renzo de Gaspari ( Limburg ) , Heidi … ( Antwerpen ) en Viv 
zijn de vertegenwoordigers voor de provincies. Lieven en Wim sluiten aan als VVB 
detectietrainers. Guy Juwet is er als vertegenwoordiger van de VVB Raad van Bestuur.  

- Wellicht worden enkele wijzigingen doorgevoerd maar dit zal in een verslag medegedeeld 
worden. 
 
8/  Vooruitblik selectietrainingen 

- Idee: detectie voor lichting 2005 te laten doorgaan samen met Voltis testen  . Zondagvoormiddag 
25 september ( moet nog bevestiging krijgen van RVB en van de sporthal in Torhout en van 
Spartanova) dus dit is nog totaal niet definitief. 

- Aan alle hoofdtrainers wordt gevraagd om hun data door te geven 
- Koen heeft dit reeds gedaan voor J 01 en 02 
- Greet is verantwoordelijk voor J 03 
- Aan Lieven is gevraagd om voor Nieuwjaar 4 data vast te leggen ( vervanging van Henk die naar 

Rusland gaat ) en aan Henk wordt gevraagd om zijn data voor na Nieuwjaar aan te duiden. 
- Geert zal na zijn vakantie de data doorgeven ( volgende week ) en Hannes en Kris doen dit ook 

volgende week. 
- Van zodra we deze data hebben kunnen Pascale en ikzelf de sporthallen contacteren. 

 
9/  SSC 

- Lode , Patricia en Viv zitten op 27 juni samen om de ‘ fouten ‘ in ssc te bespreken en eruit te 
halen zodat ssc nog beter zou functioneren voor de selectie. 

- We bedankt Patricia voor het secretariaatswerk ! 
 

- Aan iedereen bedankt voor hun inzet en engagement voor de W-Vl selectiewerking. Het is leuk 
werken met zo’n enthousiast team. 
 

- Laatste dankwoord voor Kris en Katrien die hun tuin en hun huis open stelden voor zo’n grote 
groep. 
 

- Verslaggever: Viv  


