ORGANISATIEVOORWAARDEN
NATIONALE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN
20-21/05/2017
Goedgekeurd op Raad van Bestuur d.d. 30/09/2016.
1. ACCOMMODATIE
1.1.
Za(a)len met in totaal minimum vier terreinen, gehomologeerd :
- 2 terreinen ( U19-U17) CBCBCBBBAAAB
- 2 terreinen ( U15-U13) CBCBCBBBAAAB
- Bij voorkeur binnen hetzelfde sportcomplex of ten hoogste 10 km van elkaar
verwijderd
1.2.
speelklaar van 8.30u tot 22.00u.
1.3.
Voldoende zitplaatsen voorzien.
1.4.
per terrein minimum 2 kleedkamers met douches voor de ploegen
1.5.
per zaal 2 kleedkamers met douches voor de scheidsrechters.
1.6.
voldoend groot lokaal voor het secretariaat van 4 personen per zaal.
1.7.
voldoend groot lokaal voor de scheidsrechters per zaal.
1.8.
Cafetaria.
1.9.
voldoende grote parking.
1.10. hulppost ter plaatse (Rode Kruis,Vlaams Kruis,…).
1.11. ruimte voorzien voor VVB-shop.
1.12. Indien gemeentelijk reglement inzake geluidsoverlast aanwezig is, moet dit
toegepast worden.
2. MATERIAAL/MATERIEEL te voorzien door de plaatselijke organisator
2.1.
officieel goedgekeurde wedstrijdballen; opwarmingsballen te voorzien door
deelnemende clubs.
2.2.
4 officiële netten, 8 antennes, 8 palen en paalbeschermers; te voorzien in
reserve: 1 stel (net, 2 antennes, 2 palen en paalbeschermers) per zaal of 2 stellen
indien in één zaal wordt gespeeld.
2.3.
banken wisselspelers (minimum acht).
2.4.
goedgekeurde scheidsrechtersstoelen die dienen afgeschermd te worden.
2.5.
scorebord per terrein + 1 reserve per zaal.
2.6.
ballenpomp + drukmeter.
2.7.
Nethoogtemeter in cm.
2.8.
markeerderstafel en stoelen per terrein.
2.9.
ijsbox en ijs.
2.10. Dweilen.
2.11. telefoon en internetaansluiting verplicht aanwezig.
2.12. Bureelmateriaal.( printer )
2.13. Rotatiebriefjes.
2.14. Wedstrijdbladen.
2.15. naamplaatjes ploegen voor kleedkamers en scoreborden.
2.16. flessen water (1,5 l) voor de deelnemende ploegen te koop aanbieden tegen
max.0,75 € per fles.
3. MATERIAAL te voorzien door de inrichtende vleugel van de KBVBV
3.1.
aandenken (max. 19 ( 14 spelers/speelsters en 5 officiëlen) per ploeg) en
trofeeën (1° plaats per categorie).
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4. MEDEWERKERS te voorzien door de plaatselijke organisator
4.1.
scorebordbediener per terrein.
4.2.
veger per terrein.
4.3.
1 terreinafgevaardigde per zaal.
4.4.
zaalwachter per zaal.
5. FINANCIELE LASTEN
5.1.
Voor de inrichter:
5.1.1. huur zaal en accommodatie, consumpties (€ 2.00 inclusief BTW/consumptie)
en maaltijden (€ 17.00 inclusief BTW /maaltijd + consumptie) organisatiecomité
en scheidsrechters (10 maaltijden gratis per dag, rest betalend door VVB).
5.1.2. permanent koffie en broodjes op het wedstrijdsecretariaat.
5.1.3. druk steunkaarten, affiches, e.d. ( voorbeeld voor te leggen )
5.2.
Voor de inrichtende vleugel van het KBVBV:
5.2.1. onkosten en verplaatsingskosten scheidsrechters en officiëlen.
5.2.2. onkosten en verplaatsingskosten van het organisatiecomité.
5.2.3. de organiserende club moet een polis Burgerlijk Aansprakelijkheid afsluiten
(organisatieverzekering) m.b.t. de gebruikte accommodatie en eigen/gehuurd
of geleende materialen.
6. FINANCIELE INKOMSTEN voor de inrichter
6.1.
steunkaart : max. 6 € per kaart.
6.2.
per deelnemende ploegen vrijkaarten voor spelers en officiëlen (vermeld op het
wedstrijdblad) en 1 begeleider ( niet vermeld op wedstrijdblad).
6.3.
vrije toegang:
6.3.1. scheidsrechters.
6.3.2. jeugd minder dan 14 jaar.
6.3.3. officiëlen in het bezit van een voor het lopend seizoen gevalideerde
vergunning van de KBVBV, de LIGA, het AIF of het VVB.
6.4.
vrije toegang voor genodigden van KBVBV, AIF en VVB (max. 20 personen).
7. PUBLICITEIT
7.1.
er moet publicitaire ruimte voorzien worden voor de officiële sponsors van het
KBVBV, VVB en AIF.
7.2.
de plaatselijke organisator is vrij om sponsoring te zoeken voor deze organisatie.
8. BIEDINGEN
8.1
alleen clubs behorende tot het VVB kunnen mededingen voor de organisatie.
8.2
de biedingen(minimum € 500.00), ondertekend door voorzitter en secretaris,
dienen per aangetekende zending gericht te worden ter attentie van de
Secretaris-generaal, p/a Vlaamse Volleybalbond, Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde
en dienen toe te komen ten laatste op 17/11/2016 of persoonlijk afgegeven te
worden op het VVB-secretariaat, Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde ten laatste op
17/11/2016 om 12.00u.
8.3
de biedingen dienen zich te bevinden in een gesloten omslag, waarin zich een
tweede omslag bevindt met enkel op de omslag de vermelding: “Nationale
Jeugdkampioenschappen 2016-2017“.
8.4
samen met het bod moet de zaal of zalen vermeld worden waar de inrichting zal
plaatsgrijpen. Bij gebruik van 2 zalen mogen deze maximum 10 km uit elkaar
ligggen.
8.5
het aanvaarde bod dient betaald te worden voor 01/02/2017. Zendingen die,
ongeacht de omstandigheden, toekomen na betreffende datum en tijdstip, kunnen
niet in aanmerking worden genomen.
8.6
in geval van gelijkheid van de bieding, zal het lot beslissen.
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8.7
8.8

de Raad van Bestuur VVB zal beslissen of een bieding de vereiste waarborgen
kan inhouden; bij weigering van een bieding zal de motivatie vermeld worden
de biedingen zullen geopend worden op de Raad van Bestuur VVB d.d.
18/11/2016.
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