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Openstaande functies  

Op de volgende algemene vergadering  zijn volgende mandaten te verkizen: 

Ondervoorzitter.  
2.1 Hij vervangt, op verzoek van de Voorzitter, deze laatste op alle officiële en sportieve plechtigheden.  
2.2 Hij leidt bij afwezigheid van de Voorzitter, de Algemene Vergadering, of de bijeenkomsten van de Raad van 
Bestuur of van het Dagelijks Bestuur. Hij onderhoudt contacten met of vertegenwoordigt West-Vlaanderen bij 
provinciale en officiële organisaties of instanties.   
2.3 De ondervoorzitter stelt zijn commissie statuten en reglementen samen met als doel hem bij te staan in al 
zijn opdrachten.   
2.4Hij waakt over de juiste toepassing van de reglementen op elk niveau.  
2.5 Hij onderzoekt de ontvankelijkheid van de ingediende voorstellen en stelt ze in een reglementair 
aanvaardbare vorm.  
2.6 Hij past de teksten van Statuten en Reglementen aan, volgens de beslissingen van de bevoegde instanties. 
Hij legt bij het vaststellen van een inbreuk ten opzichte van de reglementen K.W.V.B.V., gepleegd door de clubs, 
hun leden of enig orgaan van het verbond, deze voor aan de Raad van Bestuur.   
2.7 Hij kan geraadpleegd worden door de Raad van Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de verschillende commissies 
en clubs, lid van het K.W.V.B.V., wanneer zich moeilijkheden voordoen of onduidelijkheden rijzen bij de 
toepassing van de reglementen, en in zoverre ze niet gevat zijn door een juridische commissie.   
2.8 Hij waakt samen met het Provinciaal Secretariaat over het respecteren van de in de statuten en 
reglementen voorziene termijnen en data. 
 
Financieel Bestuurder.  
4.1Het financieel beheer.   
4.2 Bijhouden van de boekhouding in samenwerking met een extern aangestelde boekhouder aangeduid door 
de raad van bestuur.  
4.3 Verzekeren van de betalingen van alle gewone uitgaven in opdracht van de Raad van Bestuur en de 
goedgekeurde werkingskosten van de verschillende commissies. In overleg met het Dagelijks Bestuur worden 
uitzonderlijke uitgaven, inningen en beleggingen uitgevoerd.  
4.4 Afsluiten eind december van het verlopen boekjaar en de opmaak van de jaarrekening in samenwerking de 
extern aangestelde boekhouder. Op de eerstvolgende statutaire vergadering, in de loop van februari of maart 
wordt de jaarrekening aan de Algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd.  
4.5 Opstellen van de jaarlijkse begroting voor het volgende boekjaar welke op de eerstvolgende statutaire 
vergadering, in de loop van februari of maart aan de Algemene vergadering wordt voorgelegd ter goedkeuring.   
4.6 Facturen opmaken en doorsturen aan de aangesloten clubs via e-mail aan de Voorzitter, Secretaris en de 
Financieel Bestuurder van de club.  
4.7Verzorgt aan-, verkoop en levering van bestelde wedstrijddocumenten.   
 
 
Voorzitter Commissie Jeugd - Selecties - Techniek.  
7.1 Samenstelling commissie Jeugd, Selecties en Techniek:  

- verantwoordelijke Jeugd, Selecties en Techniek  
- de leden van de commissie  
- subcommissie met provinciale trainers en medewerkers.  

7.2 Hij is verantwoordelijk voor het inrichten van en de controle op alle stages en andere activiteiten van de 
West-Vlaamse jeugdselecties en moet toezien op de strikte naleving van deze planning.  
7.3 Hij controleert de goede uitvoering van de technische opdrachten van de aangestelde trainers en van de 
taken van de medewerkers. 
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7.4 Hij organiseert het transport (bus - reisroute - begeleiding) bij deelname van de provinciale selecties aan 
tornooien, en dergelijke.  
7.5 Hij moet een verslag opstellen over iedere activiteit. Dit verslag dient hij over te maken aan de Provinciale 
Secretaris, ten laatste twee weken na afloop van de activiteit.   
7.6 Hij mag binnen het kader van de budgettaire mogelijkheden aan het Dagelijks Bestuur projecten voorleggen, 
die tot doel hebben het jeugdvolleybal in de provincie te stimuleren. Hij voert de nodige propaganda om aan 
jeugdwerking te doen.  
7.7 Hij waakt over de goede organisatie van de verschillende West-Vlaamse activiteiten, specifiek gewijd aan de 
jeugd (vb. stages, trainingen, wedstrijden, IPJOT-tornooien, schoolactiviteiten, enz...).   
7.8 Hij zorgt voor ‘jeugdtrainersopleiding’, wat betekent, het zoeken naar en kenbaar maken van organismen die 
zulke opleidingen verzorgen, of ze eventueel zelf organiseren.  
7.9 Hij is verantwoordelijk, in samenwerking met de competitieleider, voor het opstellen van het 
wedstrijdreglement voor de jeugdreeksen. 
 
Voorzitter Scheidsrechterscommissie.   
6.1 Administratieve opdrachten  

- Tegen uiterlijk 15 maart doet hij de nodige voorstellen aan de competitie-leiding voor de opmaak van 
het reglement voor het volgend seizoen.  

- Hij zorgt voor de administratieve opvolging van de scheidsrechters.  
- Hij voert controle uit op de ingediende onkostenstaten door de scheidsrechters en zijn 

(sub)commissieleden.  
- Jaarlijks wordt een statuut voorgelegd aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring. Na goedkeuring wordt 

dit statuut gepubliceerd op de website K.W.V.B. V. en dit statuut maakt deel uit van het Huishoudelijk 
Reglement.  

   
6.2 Uitvoerende opdrachten  

- Hij staat in voor de aanduidingen en vervangingen van de scheidsrechters op provinciaal vlak alsook 
voor de aanduidingen op hoger niveau volgens de gemaakte afspraken met de Landelijke Arbitrage.  

- Hij treft de nodige maatregelen ingeval de scheidsrechters, waarnemers en zijn (sub)commissieleden de 
geldende richtlijnen onjuist of niet toepassen.  

- Hij staat in voor de werving, opleiding, begeleiding en de vorming van de scheidsrechters en belegt 
hiervoor de nodige cursussen en bijeenkomsten.  

- Hij regelt alle geschillen op het vlak van de arbitrage en de naleving van de deontologie.  
  

6.3 Informatieve opdrachten  
- Hij staat in voor de publicatie van de aanduidingen en alle nuttige informatie betreffende arbitrage op 

de website K.W.V.B.V.  
- Hij informeert alle betrokkenen ingeval van een wijziging van spelregels en reglementen.  
- Hij organiseert op regelmatige tijdstippen opleidingssessies voor markeerders.  

 
Voorzitter Beachvolleybal   
9.1 Hij stelt daartoe de nodige reglementering op volgens de geldende internationale reglementering I.V.S.  Hij 
stelt jaarlijks een beach evenementenkalender samen.   
 9.2 Hij maakt jaarlijks een begroting op.   
 9.3 Hij organiseert in samenwerking met de verschillende instanties, gemeenten en sponsors de jaarlijkse beach 
-evenementen. Hij staat in voor de goede uitvoering en organisatie van alle activiteiten opgenomen in de beach 
volleykalender   
 9.4 Hij onderhoudt de samenwerking en positieve contacten met alle instanties die zijn werkingsgebied 
bevatten en met sponsors, dit laatste na samenspraak met de Raad van bestuur.  
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 9.5 Hij verleent medewerking aan beachvolleybalmanifestaties, ingericht door Volley Vlaanderen en de 
K.B.V.B.V. of andere instanties, indien een voorafgaande vraag gericht tot de K.W.V.B.V gunstig wordt 
beoordeeld.   
 

Kandidaten kunnen tegen 20 mei per aangetekend schrijven  aan het secretariaat zich kandidaat stellen. 
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SECRETARIAAT 
SOETE ERIC              
CAPUCIENENSTRAAT 134           
8900 IEPER 
0476/42 50 90   
eric@kwvbv.be 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

RAAD VAN BESTUUR 
23 maart 2017  19U00    Au Damier Roeselare 

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

                                 – Viv Roelens 
 
Johan Van Riet vraag 1 minuut stilte ter nagedachtenis van collega en vriend Willy Scherrens 

  
2. Goedkeuren verslagen 

a. Raad van Bestuur 23/2/2017 
i. goedgekeurd 

b. Promotie & Media 2/3/2017 
i. goedgekeurd 

c. P.S.C. van 16/3/2017 
i. goedgekeurd 

 
3. VVB 

a. Financieel 
i. voor het verlies afgelopen seizoen werd uitvoerig uitleg gegeven en is aanvaard 

b. Algemene Vergadering 31/3 
i. aanwezig: Johan Van Riet en Norbert Verlinde en Eddy Degrave 

 
4. Ondervoorzitter  

a. Eddy Degrave neemt deze taak op zich tot de volgende algemene vergadering 
b. Opvragen kandidaturen op de website 

 
5. Voorzitter scheidsrechterscommissie 

a. Frans Beuselinck wordt aangenomen tot aan de volgende verkiezing 
b. Hij zal worden uitgenodigd op de volgende raden van bestuur. 

 
6. Evaluatie algemene vergadering 

a. Goed verlopen 
 

7. Beach 
a. Rony zal verder meewerken  
b. Er dient een oplossing te vinden voor het materiaal 
c. Inschrijving gebeuren via de website van Volley Vlaanderen 
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d. Er dient een Beach lidnummer  te worden aangevraagd. 
e. Per manche zal minstens iemand van de raad van bestuur aanwezig zijn. 

i. 24 en 25/6/2017 in Beveren-Leie  Eric 
ii. 2/7  in Zeebrugge  Viviane 

iii. 9/7  in Koksijde   
iv. 23/7  in Blankenberge ? 
v. 30/7  in Knokke-Heist Eddy & Johan 

vi. Eric doet de inschrijvingen en Norbert is verantwoordelijke voor de scheidsrechters 
op alle manches 

 
8. Competitiereglement  

a. Vooraf werd reeds alles overlopen en de nodige aanpassingen gedaan. 
b. De boetelijst zal verder worden nagezien. 

 
9. Evaluatie ½ finales 

a. Vlotte organisatie 
b. Vriendelijke ontvangst 

 
10. Finales  

a. 15/4 in Roeselare  
b. 17/4 in Torhout 
c. Johan Van Riet zal een planning opmaken met de verdeling van de taken 

 
11. Smash volley 

a. Er is een schrijven ontvangen van een advocaat inzake Smash (Nederland) 
b. De zaak zal verder worden behandeld door Volley Vlaanderen. 

 
12. Uitrusting trainers 

a. Viviane Roelens zal voorstellen doen 
 

13. Start 2 volley 
a. Het vroegere Vis-project 
b. Uitnodiging naar alle clubs 
c. Organiseren van trainingen te verdelen in 6 regio’s 

 
14. Briefwisseling 

a. Schrijven ontvangen van advocaat (zie punt 11) 
 

15. Allerlei 
a. Voorzitter 

i. er zullen nieuwe diploma’s worden opgemaakt 
ii. algemene vergadering op 29/6/2017 

a) Viviane Roelens en Norbert Verlinde zullen zich kandidaat stellen voor hun 
functie 

 
16. Volgende raad van bestuur 

a. Dinsdag 25 april om 19 uur. 
b. Dinsdag 23 mei om 19 uur 
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TO DO:  
A. Voorstellen maken naar volgend seizoen voor referendum of …..  

 
 

Eric Soete         Johan Van Riet 
Verslag         Voorzitter KWVBV  
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PROMOTIE & MEDIA 

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

VERSLAG VAN BIJEENKOMST 

 
Donderdag 06 april 2017 te Wingene 
Aanwezig: Filip Rossel (voorzitter), Johny Engels, Erik Dedeyne, Hugo Dedeyne (secretaris) 
Verontschuldigd : Marina Vanclooster, Rik Bekaert 
 

VERSLAG VERGADERING 
1. Verslag vergadering 02 maart 2017 

Het verslag wordt zonder bijkomende opmerkingen goedgekeurd. 
Een aantal punten komen in deze vergadering nog aan bod ! 
 

2. Evaluatie referendum Ploeg van de week 
De (voorlopige) rangschikking: 
1e Prov.heren: Packo Zedelgem C (7 p) Ooivo Ooigem (6 p) 
2e Prov.heren: Hermes Oostende, Oudenburg/Gistel, Knack Roeselare C, Rembert Torhout B, 
LoppemB, VT Wervik/Geluwe (allen 3 p) 
3e Prov.heren: Doskom Moorslede C (4 p), Knack Roeselare D (4p) 
1e Prov.dames: VT Lendelede B (5p)VT Loppem A (4) 
2e Prov.dames A: Mardavo Marke A (5), Sportiva Langemark A (5) 
2e Prov.dames B: Jumpers Middelkerke(4) en Venus Oostkamp (5) 
3e Prov.dames A: VT Wervik/Geluwe(4), Katjes Ieper(5) en VT Kortrijk A (5) 
3e Prov.dames B: VT Koksijde (5), Sarako Kortemark en Volare Roeselare (3) 
4e Prov.dames A: VT Lendelede D (5), Gullegem C en Waregem B (3) 
4e Prov.dames B: Sijos Menen (6), Diksmuide B en Beaphar Poperinge B (3) 
4e Prov.dames C: St Joris Ten Distel(5) en Slovo Brugge (4) 
Bij gelijkheid van punten in een reeks komt de ploeg die het hoogst staat in de rangschikking in 
aanmerking voor de prijs !  (zie reglement, gepubliceerde op de site) 
Ploegen niet aanwezig op de prijsuitreiking komen niet in aanmerking ! 
Filip vraagt aan Johan om volleyballen te bestellen : 10 voor de winnende ploeg. 
Eventueel : indien mogelijk nog elk 1 bal voor de 10 andere ploegen ? 
Wegens groot succes : ook volgend seizoen “Ploeg van de week” 
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3. Ploeg in de kijker : Stand van zaken 
Aflevering 42 : Davo Wevelgem 
Aflevering 43 : Slovo Volley Brugge 
Volgende : Vlamvo Vlamertinge (Rik) : april 
         
Eventueel begin mei : Smashing Ingelmunster (Marina) (of begin volgend seizoen) 
Dan nog 27 ploegen te gaan 
 

4. 25ste en laatste DAS beurs 
Maandag 26/06 : 14 u 00 : Klaarzetten stand : Erik en Hugo 
  Hugo spreekt af met Johan Van Riet voor het afhalen van de 5 banners. 
Dinsdag 27/06 : Hugo en Rik. 
Woensdag 28/06 : Erik en Johny. 
Donderdag 28/06 en 29 /06 : Erik en Filip. 

 Wegens drukke einde-schooljaarsperiode wordt Marina verontschuldigd ! 
 

5. 7de Focus&WTV-Vriendjesdag 
Van 11/09 tot 15/10/17 
In deze periode hopen wij op heel wat initiatieven van de ploegen. 
Filip contacteert Jürgen Boone van Focus-WTV. 
 

6. Allerlei en rondvraag 
Wivo Wingene richt in :”Wivo tegen kanker” : Een volleybaldag waarbij iedereen kan 
inschrijven met een ploeg van 3 mensen ! Gaat door op 23 april, momenteel zijn 55 ploegen 
ingeschreven. De opbrengst gaat integraal naar “Kom op tegen Kanker” 
 
De heer Frans Beuselinck wordt voorzitter a.i. van de scheidsrechterscommissie. 
Algemene vergadering : donderdag 29 juni 2017 om 20.00 uur in Au Damier te Roeselare: Een 
5-tal verkiezingen (ondervoorzitter, scheidsrechterscommissie, financieel bestuurder, jeugd en 
beach) staan op het programma ! 
 
Beach data : West Vlaanderen: 
 24-25/06 : Beveren Leie 
 02/07 : Interprovinciaal Zeebrugge 
 09/07 : Koksijde 
 16/07 : Blankenberge 
 30/07 : Heist 
Beach data : Belgian Championship: 
 6-7/05 : Brussel 
 13-14/05 : Gent 
 20-21/05 : Hechtel-Eksel 
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 27-28/05 : Kortrijk 
 3-4/06 : Genk 
 10-11/06 : Ieper 
 24-25/06 : Sint Niklaas 
 1-2/07 : Tervuren 
 8-9/07 : Aalst 
 15-16/07 : Menen 
 22-23/07 : Leuven 
 29-30/07 : Locatie nog te bepalen 
 5-6/08 : Maaseik 
 11-12-13/08 : Knokke-Heist 
Zaterdag 15 april : Finales jeugdbekers te Roeselare 
Maandag 17 april : Finales Senioresbekers te Torhout 
  

 
7. Datum en locatie volgende vergadering 

Volgende vergadering gaat door te Moorslede in de bar op donderdag 01/06/17 om 20 u 00. 
 
 
 

 De Voorzitter        De secretaris 
 Filip Rossel        Hugo Dedeyne 
 
 
 

 


