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INHOUDSOPGAVE 

Blz 3  weetjes 

Blz     4  uitnodiging algemene vergadering 

Blz 7  raad van bestuur 

Blz 9  verslag scheidsrechterscommissie 

Blz   11  verslag promotie en media 
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Scheidrechtersstoel 

HET SCHEIDSRECHTERSPLATFORM (Code 7). 

De eerste scheidsrechter vervult zijn functies rechtstaand op een scheidsrechtersplatform dat geplaatst is 
aan één van de uiteinden van het net. 
Het scheidsrechtersplatform dient bij voorkeur in hoogte regelbaar te zijn, zodanig dat de optimale 
zichthoogte (50cm boven het net) voor de scheidsrechter kan ingesteld worden. 
Het scheidsrechtersplatform moet ook zodanig ontworpen zijn, dat de scheidsrechter de wedstrijd 
staande kan leiden. De mogelijkheid tot zitten en te schrijven is een optie. Het voetvak (waar de 
scheidsrechter op staat) moet voldoende groot zijn , min 60cm breed en 90cm lang en dient het veilig 
bereikbaar te zijn. 
Het scheidsrechtersplatform moet afgeschermd zijn met materiaal om kwetsuren te voorkomen. De 
voorkeur gaat uit naar polyethyleenschuim (welke worden gebruikt om leidingen te beschermen tegen 
vorst). Deze afscherming gebeurt vooraan tot boven aan de stoel alsook aan beide zijkanten. 
Bij vragen gelieve mij te contacteren. 

 

Leden en clubadministratie 

OMSCHRIJVING  VAN  TOT  HOE   

LEDENADMINISTRATIE    

Vrijheidsaanvraag  1/maa  15/apr  
aanvraag vrijheid  
aangetekend versturen (poststempel)  

Schrappingsperiode  16/apr  30/apr  elektronisch via Clubadministratie VVB  

Overgang in onderling akkoord  16/mei  31/dec  
elektronisch via Clubadministratie VVB 
aangetekend versturen (poststempel)  

Schrappingsperiode 2  
(enkel voor U15, U13, U11, U9)  1/sep  15/sep  elektronisch via Clubadministratie VVB  

CLUBADMINISTRATIE    

Afsplitsing club  1/apr  15/apr  
aanvraag afsplitsing  
aangetekend versturen (poststempel)  

Samensmelting club (fusie)  1/apr  15/apr  
aanvraag samensmelting  
aangetekend versturen (poststempel)  

Ontslag club  voor 1/mei  
aanvraag clubontslag  
aangetekend versturen (poststempel)  

Naamwijziging club  1/mei  31/mei  
aanvraag naamwijziging  
aangetekend versturen (poststempel)  

Naamwijziging club  na periode  
aanvraag naamwijziging  
aangetekend versturen (poststempel)  
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Statutaire Algemene Vergadering KWVBV vzw 
 
UITNODIGING: 
 
De statutaire Algemene vergadering, waartoe alle clubs, aangesloten bij het KWVBV vzw, uitgenodigd zijn, zal 
doorgaan op donderdag 9 maart 2017 om 20 uur in de vergaderzaal van: “ Damier ” te Roeselare. 
 
Dagorde: 
 

01. Aanmelden + controle van de volmachten. (vanaf 19.30 uur) 
Indien u een andere dan uw eigen club vertegenwoordigt, is een geschreven volmacht vereist. 

 
02. Openingswoord door de voorzitter 

 
03. Goedkeuring aangepaste statuten  

                             Artikel 3 - Doel  
De vereniging heeft tot doel, in overeenstemming met de statuten en reglementen van de Vlaamse 
Volleybalbond VVB met maatschappelijke zetel te Vilvoorde, Beneluxlaan 22 bij te dragen in de provincie 
West-Vlaanderen tot de bevordering van de lichamelijke opvoeding in het algemeen en het VOLLEYBAL in 
het bijzonder. 
 
Vervangen door: 
De vereniging heeft tot doel, in overeenstemming met de statuten en reglementen van Volley Vlaanderen 
met maatschappelijke zetel te Vilvoorde, Beneluxlaan 22 bij te dragen in de provincie West-Vlaanderen 
tot de bevordering van de lichamelijke opvoeding in het algemeen en het VOLLEYBAL in het bijzonder. 

                               Artikel 5 - Leden  
Mogen slechts als leden aangenomen worden de personen, zijnde de secretarissen van de West-Vlaamse 
clubs, die door de Algemene Vergadering van de West-Vlaamse clubs, aangesloten bij de V.V.B., Volley 
Vlaanderen, aangeduid worden. 
  
Vervangen door: 
Mogen slechts als leden aangenomen worden de personen, zijnde de Secretarissen van de West-Vlaamse 
clubs, die door de Algemene Vergadering van de West-Vlaamse clubs, aangesloten bij Volley Vlaanderen, 
aangeduid worden.  

                               Artikel 6 - Bijdrage  
De bijdragen van de leden worden bepaald door de Algemene Vergadering, maar zullen de 50,00 € niet 
mogen overschrijden. 
 
Vervangen door: 
De specifieke provinciale bijdragen van de leden worden bepaald door de Algemene Vergadering. 

Artikel 8 - Raad van Bestuur  
De leden van de Raad van Bestuur dienen: ofwel lid te zijn van een volleybalvereniging aangesloten bij de 
Vlaamse Volleybalbond vzw waarvan het stamnummer begint met het prefix “W” ofwel individueel 
aangesloten te zijn bij de Vlaamse Volleybalbond vzw  en gedomicilieerd te zijn in de provincie West-
Vlaanderen  

  
De Raad van Bestuur bestaat uit:  

- de voorzitter  
- de ondervoorzitter  
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-  de secretaris  
-  de financieel bestuurder  
-  De voorzitters van de Commissies zijnde:  

o  Verantwoordelijke Competitie en Ontmoetingen  
o  Verantwoordelijke Scheidsrechters  
o  Verantwoordelijke Jeugd, selecties en techniek  
o  Verantwoordelijke Promotie en Media  
  

                                Vervangen door: 
De leden van de Raad van Bestuur dienen: ofwel lid te zijn van een volleybalvereniging aangesloten bij 
Volley Vlaanderen vzw waarvan het stamnummer begint met het prefix “W” ofwel individueel 
aangesloten te zijn bij Volley Vlaanderen en gedomicilieerd te zijn in de provincie West-Vlaanderen. 
De Raad van Bestuur bestaat uit:  

- de Voorzitter  
- de Ondervoorzitter  
- de Secretaris  
- de Financieel Bestuurder  
- De Voorzitters van de Commissies zijnde:  

o  Verantwoordelijke Competitie en Ontmoetingen  
o  Verantwoordelijke Scheidsrechters  
o  Verantwoordelijke Jeugd, selecties en techniek  
o  Verantwoordelijke Promotie en Media  
o  Verantwoordelijke Beachvolleybal 

 

Artikel 11 - Algemene Vergadering  
De leden worden voor deze Algemene Vergaderingen opgeroepen door de Secretaris en de Voorzitter. 
Die oproepingen gebeuren per post via Westvolley, en/of website KWVBV en per e-mail en vermelden de 
dagorde.   

Vervangen door: 
De leden worden voor deze Algemene Vergaderingen opgeroepen door de Secretaris en de Voorzitter. 
Die oproepingen gebeuren via Westvolley, website K.W.V.B.V. en per e-mail en vermelden de dagorde.   
 

Motivering 

De naam V.V.B. wordt vervangen door Volley Vlaanderen en mede hierdoor werden ook de nodige aanpassingen 
gedaan. 

De functie van Voorzitter Beachvolley is een noodzaak om dit onderdeel ook volwaardig in de Raad van Bestuur te 
laten functioneren.  

04. Thesaurie 
 Verslag jaarrekening 2016 (zie westvolley 7) 

 
 Balans op 31/12/2016 (zie westvolley 7) 

 
 Verlies- en winstrekening 2016 (zie westvolley 7) 
 
 Goedkeuring van de jaarrekening 2016 

 
 Begroting 2017 (zie westvolley 7) 

 



 6 

 

 Goedkeuring van de begroting 2017 
 

 Kwijting aan de bestuurders 
 

05. Verkiezingen 
  Ondervoorzitter 

kandidaat: Willy Scherrens (W-1670) 
      José Tack  (W-1529) 

 
06. Interpellaties en voorstellen:  
  a) uitgaande van de clubs 

   Nihil 
     

b) uitgaande van de Raad van Bestuur 
Aanpassing huishoudelijk reglement 

 
07. Vraagstelling 

Op de agenda van iedere Algemene Vergadering zal een punt ‘vraagstelling’ voorzien worden. De vraagstelling moet wel schriftelijk 
ingediend worden hetzij bij de provinciale secretaris of ten laatste bij de aanmelding van de afgevaardigden van de clubs op de 
Algemene Vergadering. Het staat de geïnterpelleerde vrij die vraag op de Algemene Vergadering te beantwoorden ofwel via 
Westvolley en/of website KWVBV. De vraagstelling kan nooit een aanleiding tot discussie zijn. 

08. Debat omtrent de toekomst van het volleybal n.a.v. het actieplan 2017-2020. 
 

09. Slotwoord door de voorzitter. 
  
Wij vestigen er uw aandacht op dat de afwezigheid op, of het vroegtijdig verlaten van, de Algemene Vergadering bestraft wordt met de 
voorziene boete. 

 
 
 Namens het KWVBV vzw 
 

Johan Van Riet        Eric Soete 
Voorzitter         Secretaris  
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SECRETARIAAT 
SOETE ERIC              
CAPUCIENENSTRAAT 134           
8900 IEPER 
0476/42 50 90   
eric@kwvbv.be 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

RAAD VAN BESTUUR 
17 januari 2017  19U00    Au Damier Roeselare 

       
1. Aanwezig:   Johan Van Riet  - Eric Soete - Eddy Degrave - Filip Rossel  - Norbert Verlinde   

                                 Willy Scherrens 
                   Verontschuldigd:   Viv Roelens 
  

2. Goedkeuren verslagen 
a. Raad van Bestuur 22/12/2016 

i. goedgekeurd 
b. Beachcommissie van 27/10/2016 

i. goedgekeurd 
 

3. VVB 
a. Er waren geen bijeenkomsten Raad van Bestuur in de V.V.B. 

 
4. Beach 

a. Volgende donderdag komt de commissie bijeen 
b. Johan Van Riet zal aanwezig zijn 
c. Er zijn nog geen kandidaten voor Voorzitter Beachcommissie 

 
5. Algemene vergadering 

a. Opvragen rekeningtoezichter 
b. Boekhouding zou klaar zijn tegen eind van de maand. 
c. Overlopen dagorde 

 
6. Vraagstelling aan clubs 

a. Elk bestuurslid krijgt 10 clubs toegewezen om de vragenlijsten te verwerken. 
b. Er dient tegen 16 februari te worden geantwoord. 
c. In de volgende Raad van Bestuur zullen de antwoorden worden geëvalueerd en een 

gezamenlijk standpunt worden ingenomen om tijdens het debat een vlot verloop te kennen 
 

7. Huishoudelijk Reglement 
a. Het reglement zoals het nu is wordt overlopen 
b. De Raad van Bestuur keurt het reglement goed. 
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8. Boete in verband met verplaatsen wedstrijd 
a. Boete zal niet worden toegepast voor bekerwedstrijd van Lendelede 
b. Oplossing voor dit probleem bekijken naar de toekomst toe 

 
9. Briefwisseling 

a. Diverse uitnodigingen ontvangen voor nieuwjaarsrecepties 
b. Zaalproblemen in Tielt besproken 
c. Vergoeding scheidsrechters in verband met Gits is opgelost. 

 
10. Allerlei 

a. VOORZITTER 
a) kampioenenviering op 12 mei in Ter Velde in Eernegem 
 

b. SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 
a) enkele scheidsrechters gestopt 
b) op 4 februari specifieke opleiding voor 2de scheidsrechter en nieuwe fluiters 

bij de senoirencompetitie in Torhout 
 

c. COMPETITIE EN ONTMOETINGEN 
a) organisaties overlopen 

 
d. PROMOTIE EN MEDIA 

a) mail besproken 
b) verslag VVB over het doel en het beleidsplan besproken 

 
e. FINANCIEEL BESTUURDER 

a) 2 nieuwe elektronische modellen van onkostennota door 
commissievoorzitters te worden opgemaakt 

b) subsidie V.V.B. ontvangen 
c) voorschotfacturen ½ finales opgemaakt 
d) kilometervergoeding Raad van Bestuur zal na elke bijeenkomst worden 

uitbetaald 
e) facturen, opgemaakt op het eind van verleden jaar, zijn reeds voor de helft 

betaald 
 

11. Volgende vergadering 
a. Dinsdag 23 februari om 19 uur. 

 
 

TO DO:  
 

A. Voorstellen maken naar volgend seizoen voor referendum of …..  
 

 
Eric Soete         Johan Van Riet 
Verslag         Voorzitter KWVBV  
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SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 

 
SCHERRENS WILLY   
NIEUWSTRAAT 3                                                                                
8340 MOERKERKE 
 050/50 08 24      
willy.scherrens@skynet.be 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

VERSLAG VAN VERGADERING 

P.S.C. OP 19-01-2017 
 
Aanwezig : Philippe VANGHELUWE – Frans BEUSELINCK – Didier DELVAEL  - Linde 
MAERTENS – Georges LUCA – Willy SCHERRENS 
Verontschuldigd / afwezig : nihil 
 

1. Evaluatie van de lopende projecten : 
1.1. Waarnemingen : 
 Waarnemingen : zeer doelgericht en degelijke rapportering 
 Vraag naar uitbreiding van het waarnemerskader 
 Tussentijdse afrekening is aan de orde 
 Voorziene vergadering op 04.02 kan niet doorgaan 
1.2. De algemene theorietest  2017 
 Overzicht van de respons en de resultaten geanalyseerd 
 Inventarisatie van de achterblijvers en gevolgen 
 Vastleggen van de resultaatnorm volgens rankingpositie 
1.3. Recrutering via Vives-project 
 Over de ganse periode : 24 kandidaten waarvan 14 effectief de stap hebben 

gezet – Uitval hoger dan bij gewone recrutering 
 Kosten/baten-overzicht besproken 
 Project blijft waardevol 
1.4. Project samenrijden 
 Eerste proefweken achter de rug 
 Mist aantal bijsturingen kan dit verder uitgewerkt worden 
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1.5. Bijscholing op 04.02 in Torhout 
 Doelgroep : debuterend bij seniors en debuut 2° sr 
 Uitnodigingen zijn verstuurd 
 Vastleggen programma en meewerkers 

 
2. Opdrachten in het vooruitzicht : 

2.1. Voorstellen voor aanpassing competitiereglement 2017-2018 
 Een aantal wijziging besproken 
 Worden doorgespeeld naar de competitieleider 
2.2. Opfrissing van het vroegere Vademecum 
 Voortaan zal bij elk seizoenbegin een bundel “Statuut” en “Richtlijnen” voor 

de scheidsrechters worden opgesteld en goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur 

 Integratie van deze bundels in het Huishoudelijk Reglement KWVBV 
2.3. Bespreking van een aantal opties om het Divisiekader te versterken 
 Nieuwe kandidaat-federalen : wie komt in aanmerking ? 
 Andere mogelijkheden voor tijdelijke assistentie 
 Mogelijk provinciale srs als 1° sr in 2 Divisie Dames 
2.4. Aanduidingen Bekers Divisie/Nationaal : 
 Zullen door Didier gebeuren 

 
3. Ingevolge het ontslag als Ondervoorzitter KWVBV van  de Heer Johan CALLENS 

werden deze taken voorlopig en tot de volgende Algemene Vergadering 
bijkomend toegewezen aan Willy Scherrens. 
 

4. Diverse punten : 
 Doornemen van alle correspondentie en mailverkeer 
 Medeleven bij het overlijden van sr Marc DEMARCKE 
 Afzeggingen en verlofaanvragen op aanvaardbaar niveau 
 
Volgende bijeenkomst : 16 maart 2017 in Torhout 
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PROMOTIE & MEDIA 

 
FILIP ROSSEL            
STENENSTRAAT 39                    
8400 OOSTENDE  
0476/27 54 17    
filip.rossel@skynet.be 
_____________________________________________________________________________________________  

VERSLAG VAN VERGADERING 
Datum : 20/01/2017 
Uren : 19u00 – 21u00 
Locatie : t’ Gildeken Lichtervelde 
 
Aanwezig : Filip Rossel (voorzitter), Rik Bekaert, Marina Vanclooster, Johny Engels, Eric Dedeyne, Hugo Dedeyne 
(secretaris) 
 

1. Verslag vergadering 1 december 2016 
 

Het verslag wordt zonder bijkomende opmerkingen goedgekeurd. 
 

2. Evaluatie referendum ‘Ploeg van de week’ 
 

Voorlopige rangschikking: 
1e Prov Heren : Ooigem 
2e Prov Heren : H. Oostende 
3e Prov Heren : Kn. Roeselare D 
1e Prov. Dames : Lendelede B 
2e Prov. Dames A : Marke A 
2e Prov. Dames B : Zedelgem B 
3e Prov. Dames A : Bissegem B 
3e Prov. Dames B : VT Koksijde 
4e Prov.Dames  A : Wielsbeke B 
4e Prov. Dames B : Sijos Menen 
4e Prov. Dames C : St Joris t. Distel 
 

3. Ploeg in de kijker : stand van zaken 
 

In Januari : Davo Wevelgem (Marina) 
In februari : Slovo Brugge (Filip) 
In maart : Vlamvo Vlamertinge (Rik) 
Hierna : nog 28 ploegen te gaan ! 
In april : ……………  (Marina) 
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4. Taakverdeling komende organisaties 
 

Zaterdag 4/3 en zondag 5/3 : Halve finales beker : Johny (spelerslijsten) 
Graag de aangepaste bestanden (lijsten VVB) van Vilvoorde via Johan Van Riet bekomen. 
Paaszaterdag 15/04 : Jeugdbekerfinales: Verslagen : Rik 
Paasmaandag 17/04 : Bekerfinales senioren :  
 Speaker : Filip // Verslagen : Arjan Desante 
 

5. Algemeen ledentotaal / club 
 

Alg. totaal : 1. Volleybalclub Lendelede (298)   2. Bevo Beobank Roeselare (248)   
  3. Alfa Solutions Tievolley Tielt (245) 
Vrouw. Leden : 1. Bevo Beobank Roeselare (225)  2. Davo Wevelgem (197) 
   3. Volleybalteam Lendelede (183) 
Man. Leden : 1. Marke Webis Wevelgem (206)  2. Knack Roeselare (194) 
   3. Prefaxis Menen (154) 
Totaal aantal leden KWVBV : 9 866 
 

6. Verslag P&C VVB 
 

Goedkeuring (na grondige studie !) 
Filip wordt bij afwezigheid in Vilvoorde vervangen door Johny ! 
 

7. Allerlei en rondvraag 
 

Donderdag 9 maart om 20u : Algemene vergadering (Damier Roeselare) 
 

8. Datum en locatie volgende vergadering. 
 

Donderdag 2 maart om 19u30 in ’t Valentientje te Oostende 
 
Filip Rossel      Hugo Dedeyne 
Voorzitter      Secretaris 

 
 


