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REGLEMENTERING COACHLICENTIES 
SEIZOEN 2018-2019  
 

1 REGLEMENTERING  
1. De coach die ingeschreven staat op het wedstrijdblad moet een coachlicentie kunnen voorleggen. Iedere 
vrouwelijke en mannelijke coach wordt verder bedoeld als coach. De verplichting geldt voor alle hoofd- en 
assistent-coaches die deze functie uitoefenen tijdens alle officiële wedstrijden van de nationale afdelingen (Liga 
inbegrepen) en hoofdcoaches in de afdelingen van Volley Vlaanderen (Protocol VV-FVWB), 1ste en 2de 
Provinciale en alle jeugdreeksen 6-6.  
  
2. Er zijn vier soorten van coachlicentie voorzien, dit afhankelijk van de afdeling, namelijk: o de coachlicentie A 
voor Liga A, Liga B en 1ste Nationale (hoofdcoach) o de coachlicentie B voor Divisie (hoofdcoach) en voor Liga A, 
Liga B en 1ste Nationale (assistent-coach) o de coachlicentie C voor 1ste en 2de Provinciale (hoofdcoach) en 
voor Divisie (assistent-coach) o de coachlicentie J voor alle jeugdcategorieën 6-6 (hoofdcoach). Voor verdere 
toelichting: zie punt 2 ‘De verschillende coachlicenties’.  
  
3. Een coachlicentie is telkens voor één seizoen geldig en is een persoonlijk document. Ze kan enkel worden 
aangevraagd door personen die aangesloten zijn bij een club van Volley Vlaanderen (Individuele leden kunnen 
geen coachlicentie aanvragen). De procedure om een coachlicentie A, B, C of J te verkrijgen gaat van de trainer-
coach uit. De coachlicentie wordt door het Volley Vlaanderen-secretariaat naar zijn adres verstuurd. De bijdrage 
moet gestort worden op de rekening van Volley Vlaanderen met de vermelding van de naam van de coach + het 
type coachlicentie.  
  
4. Indien de ploeg niet over een coach met een geldige coachlicentie beschikt, wordt dit door de scheidsrechter 
op het wedstrijdblad in het vak opmerkingen genoteerd.  
  
5. De tijdelijke vervanging door een (assistent-)coach zonder of juiste coachlicentie is driemaal per 
competitiejaar toegestaan,  enkel in Divisie. De scheidsrechter noteert dit op het wedstrijdblad. Vanaf de vierde 
maal een officiële wedstrijd te hebben betwist zonder een (assistent-)coach met geldige coachlicentie, wordt de 
boete O20b (coach) of O21a (assistent-coach) aangerekend.  
  
6. Indien blijkt na controle van de wedstrijdbladen of een ontvankelijk verklaarde klacht dat de coach niet 
rechtmatig is aangesloten bij Volley Vlaanderen of FVWB of niet beschikt over een geldige coachlicentie, wordt 
de boete of sanctie toegepast zoals voorzien in de competitiereglementen.  
  
7. Het gebruik van de coachlicentie die geldig is voor een hogere afdeling is in de lagere afdelingen toegestaan 
maar niet omgekeerd.  
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2. DE VERSCHILLENDE COACHLICENTIES  
2.1 COACHLICENTIE A  
− Hoofdcoach: Liga A, Liga B en 1ste Na onale  
  
2.2 COACHLICENTIE B  
− Hoofdcoach: Divisie − Assistent-coach: Liga A, Liga B en 1ste Nationale  
  
2.3 COACHLICENTIE C  
− Hoofdcoach: 1ste/2de provinciale − Assistent-coach: Divisie  
  
2.4 COACHLICENTIE J  
− Hoofdcoach: Jeugdcategorieën 6-6  
 
  
3. ALTERNATIEVEN  
− Voor de coachlicen e C bestaan er 2 alterna even: o Ervaringslicen e: 5 jaar of meer op niveau 1ste/2de 
provinciale of hoger hoofdcoach zijn of 5 jaar of meer op divisieniveau assistent-coach zijn. Een combinatie van 
beiden gedurende deze periode komt ook in aanmerking. o Voorlopige licentie: voor 1 jaar (niet verlengbaar) 
voor coaches die voor de eerste keer aan de slag gaan op seniorenniveau.  
  
 
4. COACHLICENTIES VS VTS-DIPLOMA’S  
− Coachlicentie A: Trainer A − Coachlicen e B: Trainer B − Coachlicen e C: Ini ator − Coachlicen e J: Geen 
diploma noodzakelijk.  
   
 
5. UITZONDERINGEN + BOETES  
5.1 SENIOREN  

5.1.1  HOOFDCOACH  
− Tijdelijke vervanging door coach zonder of juiste coachlicen e: 3x/competitiejaar. − Boete O20b (Coach 
zonder of juiste coachlicentie) vanaf 4de keer en dit per wedstrijd: 100 euro.  

5.1.2  ASSISTENT-COACH  
− Tijdelijke vervanging door assistent-coach zonder of juiste coachlicentie: 3x/competitiejaar. − Boete O21a 
(Assistent-coach zonder of juiste coachlicentie) vanaf 4de keer en dit per wedstrijd: 40 euro.  
  
5.2 JEUGD (6-6)  
− Tijdelijke vervanging door coach zonder coachlicen e: 5x/compe ejaar. − Boete vanaf 6de keer: 25 euro.  
  
 
6. EERSTE AANVRAAG  
− Iedere hoofdcoach en assistent-coach dient in het bezit te zijn van het gevraagde VTS-diploma of bezig te zijn 
met het door Volley Vlaanderen goedgekeurde opleidingstraject. Een J-licentie kan door iedereen aangevraagd 
worden. − Procedure aanvraag: 1. Lid zijn van een club van Volley Vlaanderen (Individuele leden kunnen geen 
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coachlicentie aanvragen). 2. Online inschrijvingsformulier op de website van Volley Vlaanderen invullen. Dit 
formulier staat vanaf 15 mei ter beschikking. 3. Beoordeling van de aanvraag (= goedkeuring of weigering). 4. Na 
goedkeuring bijdrage betalen (zie 8.2). 5. Volley Vlaanderen levert de coachlicentie voor het betrokken seizoen 
af (ten vroegste op 15 augustus).  
  
 
7. VERLENGINGSPROCEDURE  
− Iedere hoofdcoach en assistent-coach die over een geldige coachlicentie beschikte kan een verlenging van de 
coachlicentie verkrijgen. Volgende voorwaarden zijn hieraan verbonden: o Hij dient het vereiste VTS-diploma te 
bezitten bij de aanvang van de volgende periode (of bezig zijn aan het opleidingstraject), al of niet aansluitend 
op de eerste periode. Deze regel geldt niet voor ▪ de coaches die vanaf 2004 en ononderbroken een vergunning 
hebben en uitsluitend voor het toenmalig aangevraagde niveau. ▪ houders van een ervaringslicentie 
(coachlicentie C) en J-licentie. o Hij moet minstens één erkende bijscholing volgen op het niveau van de 
aangevraagde coachlicentie.  
  
Volley Vlaanderen vzw - Reglement coachlicenties (van toepassing vanaf 15 mei 2018) 5  
− Procedure voor deze verlenging: 1. Lid zijn van een club van Volley Vlaanderen (Individuele leden kunnen geen 
coachlicentie aanvragen). 2. Online inschrijvingsformulier op de website van Volley Vlaanderen invullen. Dit 
formulier staat vanaf 15 mei ter beschikking. 3. Beoordeling van de aanvraag (= goedkeuring of weigering). 4. Na 
goedkeuring bijdrage betalen (zie 8.2). 5. Volley Vlaanderen levert de coachlicentie voor het betrokken seizoen 
af (ten vroegste op 15 augustus). − Aandachtspunt VTS-cursussen en erkende bijscholingen: o Effectieve 
aanwezigheid noodzakelijk. o Inschrijving + betaling volstaan niet.  
  
 
8. BIJDRAGE  
8.1 BIJDRAGE IN 2 DELEN  
− Administra eve bijdrage − Abonnement o Onbeperkte deelname aan bijscholingen op het niveau van de 
coachlicentie en lager. o Concreet voorbeeld: Iemand met een coachlicentie B kan gratis deelnemen aan alle 
bijscholingen voor de niveaus B, C en J. Hij moet enkel betalen bij een eventuele deelname aan een bijscholing 
niveau A.  
  
8.2 KOSTPRIJS PER SEIZOEN  
− Prijs coachlicen e: o Coachlicen e A: 95 euro o Coachlicen e B: 75 euro o Coachlicentie C: 50 euro o 
Coachlicentie J: 20 euro − Dit bedrag wordt gestort op rekeningnummer BE16 7370 0185 5874 van Volley 
Vlaanderen, dit met vermelding van de naam van de coach en het type coachlicentie.  
 
 
9. BIJSCHOLINGEN  
9.1 WELKE BIJSCHOLINGEN KOMEN IN AANMERKING?  
− Erkende bijscholingen door Volley Vlaanderen − VTS-Plus  
  
9.2 SPECIFIEKERE ERKENNING  
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− Start2Volley-clinics: J-licentie − Clinics ‘Ronde van Vlaanderen’: J-licentie + C-licentie − Andere clinics in func e 
van de doelgroep.  
  
9.3 PERIODE TE VOLGEN BIJSCHOLINGEN  
− Duidelijke a akening o 1 augustus-31 juli − Concreet o Overgangsperiode: 1 augustus 2017-31 december 2018 
--> Verlenging coachlicentie 18-19 o Daarna: 1 augustus 2018-31 juli 2019 --> Verlenging coachlicentie 19-20  
  
9.4 DEELNAMEPRIJS  
− Houders coachlicen e o Via het abonnementsysteem. − Andere o 10 euro (J), 20 euro (C), 40 euro (A en B) o 
Uitzondering: Verplichte bijscholing in kader van stage VTS-cursus Initiator (gratis)  
  
 
10. REGLEMENT ERKENDE BIJSCHOLINGEN  
10.1 WAT  
− Bijscholingen georganiseerd door clubs van Volley Vlaanderen.  
  
10.2 VOORWAARDEN EN ONDERSTEUNING  

10.2.1  VOORWAARDEN  
− Een club die een erkende bijscholing wenst te organiseren, kan contact opnemen met de VVClubcoach voor 
Trainers Kristof De Loose (kristof.deloose@volleyvlaanderen.be).  

10.2.2  ONDERSTEUNING  
− A ankelijk van het niveau kan een club een ondersteuning (incl. BTW) bekomen voor de organisa e van een 
erkende clinic. o Niveau A: 500 euro o Niveau B: 400 euro o Niveau C: 300 euro o Niveau J: 200 euro  
  
 
11. GELIJKSCHAKELINGEN  
11.1 GELIJKSCHAKELING COACHLICENTIE FVWB EN VV  
− Een coachlicen e van gelijkwaardig niveau van het FVWB is geldig in de Volley Vlaanderen-competitie en 
omgekeerd.  
  
11.2 BIJSCHOLINGEN NVVO IN NEDERLAND  
− Bijscholingen NVVO (Nederlandse Vereniging van Volleybal Oefenmeesters) zijn erkend voor de verlenging van 
de coachlicentie binnen Volley Vlaanderen. − Erkenning is als volgt vastgelegd: o VT5 + VT4 + VT3: coachlicen e 
A en B o VT2 + VT1: coachlicentie C  
  
11.3 GELIJKSCHAKELING TRAINERSDIPLOMA’S NEVOBO EN VTS  
− Trainersdiploma’s Nevobo (Nederlandse Volleybalbond) --> VTS (Vlaamse Trainersschool) o VT5: Trainer A o 
VT4: Trainer B o VT3: Instructeur B o VT2: Initiator − Voor gelijkschakeling van een trainersdiploma van andere 
landen dient contact te worden opgenomen met de VV-Clubcoach voor Trainers Kristof De Loose 
(kristof.deloose@volleyvlaanderen.be).  
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GEZOCHT KANDIDATEN 

7. Indienen van kandidaturen.  

7.1. De kandidaturen voor de te begeven mandaten moeten aangetekend bij de Provinciale Secretaris 
toekomen, uiterlijk tegen 27 mei 2018. De provinciale Algemene Vergadering gaat door op woensdag 27 juni in 
Schiervelde (Roeselare). 

7.2. Zittende leden van de Raad van Bestuur kunnen hun kandidatuur voor een functie mondeling mededelen op 
de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur, mits respecteren van de termijn voorzien in punt 7.1. 

7.3. Wanneer een lid van de Raad van Bestuur tijdens zijn mandaat ontslag neemt, duidt de Raad van Bestuur 
een plaatsvervanger aan, welke de verantwoordelijkheid van de functie op zich neemt tot de eerstvolgende 
Algemene Vergadering. 

  

Volgende kandidaturen zijn vacant: 

Ondervoorzitter. 

Peter Van Speybroeck uittredend en herverkiesbaar 

 

Voorzitter Commissie Promotie en Media. 

Filip Rossel uittredend 

 

Voorzitter Beachvolleybal   
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OMSCHRIJVING  VAN  TOT  HOE   

LEDENADMINISTRATIE  
  

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

Schrappingperiode  16/apr  30/apr  elektronisch via Clubadministratie VVB  

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

Schrappingperiode 2  

(enkel voor U15, U13 en U11)   
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 clubs  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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RAAD VAN BESTUUR 
24 april 2018    19U00     Groene Meersen Zedelgem 
       
1. Aanwezig: Johan Van Riet – Peter Van Speybroeck – Eric Soete – Eddy Degrave –     

                   Norbert Verlinde – Frans Beuselinck - Viv Roelens – Filip Rossel 
 

2. Goedkeuring verslagen 
2.1. Raad van Bestuur van 14/3/2018 

2.1.1. goedgekeurd 
2.2. Dagelijks bestuur van 13/4/2018 

2.2.1. goedgekeurd 
2.3. Scheidsrechterscommissie van 8/3/2018 

2.3.1. goedgekeurd 
2.4. Beachcommissie van 18/3/2018 

2.4.1. goedgekeurd 
2.5. POC van 15/3/2018 

2.5.1. goedgekeurd 
2.6. Commissie Promotie & Media 

2.6.1. goedgekeurd 
 

3. Volley Vlaanderen 
3.1.1.1. Bijeenkomst Jeugdcommissie 

3.1.1.1.1. overlopen van de besproken punten 
3.1.1.2. Jeugd Champion League 

3.1.1.2.1. uitbetaling scheidsrechters zal gebeuren door V.V. 
3.1.1.3. Digitaal wedstrijdblad 

3.1.1.3.1. zal starten vanaf volgend seizoen voor de senoirwedstrijden 
 

4. Competitiereglement 
4.1. Overlopen en de nodige aanpassingen gedaan 

 
5. Voorbije finales 

5.1. Overlopen minpunten 
5.1.1. De minpunten situeerden zich vooral in het feit: 

5.1.1.1. dat de huldiging van de ploegen kan verbeteren 
5.1.1.2. dat er een protocol dient te worden opgesteld 
5.1.1.3. dat de verdeling van de leden van de Raad van Bestuur vooraf dienen te worden 

vastgelegd.  
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6.  Opmaken protocol 
6.1. Naar de volgende organisaties toe zal telkens per evenement een draaiboek worden opgemaakt 

 
7. Jeugdeindronden 

7.1. Overlopen van het programma en een draaiboek opstellen voor de volgorde van uitreiking 
prijzen 

7.2. Door Johan Van Riet zal een plan worden opgemaakt voor wie er zal helpen bij de uitreiking van 
de prijzen 
 

8. Kampioenenviering  
8.1. Overlopen genodigden 
8.2. Elk bestuurslid maakt een vraag op die op de kampioenenviering door de moderator dient te 

orden gevraagd aan het betrokken lid 
8.3. Aanwezig om 18.30 uur. 

 
9. Scheidsrechters voor volgend seizoen 

9.1. Er werd een oproep gedaan naar de clubs om nieuwe scheidsrechters te recruteren 
9.2. Reeds een 8-tal gegadigden 

  
10. GDPR 

10.1. Peter Van Speybroeck geeft een korte uitleg van de bijgewoonde bijscholing in Oostende 
10.2. In het Huishoudelijk Reglement zal een uitleg worden ingevoegd over dit item 

 
11. Beach 

11.1.1. Het systeem van de V.V. zal worden toegepast 
11.1.2. Scheidsrechters aanwezig vanaf de voorronden 
11.1.3. Opmaken en bekendmaken van reglement 
11.1.4. Vraag naar uitrusting voor scheidsrechters 
 

12. Uitnodigingen 
12.1. Nihil           

           
13. Briefwisseling 

13.1. E-mails 
13.1.1.1. Rokavo 

13.1.1.1.1. besproken 
13.1.1.2. bekerfinales 

13.1.1.2.1. besproken en zal worden beantwoord 
13.1.1.3. Beernem 

13.1.1.3.1. Besproken 
 

14. Allerlei 
14.1.1.1. Onder-voorzitter  

14.1.1.1.1.  statuten zullen besproken worden op de volgende bijeenkomst van de 
commissie 
 

14.1.1.2. Secretaris 
14.1.1.2.1.  inschrijven voor de beach op de website opmaken 
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14.1.1.2.2.  overlopen van het verloop opmaken van de verslagen 
 

14.1.1.3. Financieel Bestuurder 
14.1.1.3.1.  alle facturen zijn betaald 
14.1.1.3.2.  Voor de eindronden zal een aparte factuur worden opgemaakt 

 
14.1.1.4. Competitie 

14.1.1.4.1.  Inschrijving voor de volgende competitie tussen 3 en 18 mei 
 

   
  

 
 EVENEMENTEN: 
                          
  Jeugdeindronden in Roeselare 28/4/2018 
  Eindronden 4de provinciale in Diksmuide 29/4/2018 
  Testwedstrijden op 28 en 29 april en op 5 en 6 mei 2018 
  Kampioenenviering in Aartrijke op 11/5/2018 
  VVB eindronden in Roeselare 12 en 13/5/2018  
  Raad van Bestuur in Roeselare op 24/5/2018 
   Raad van Bestuur in Zedelgem op 25/6/2018 
  Algemene Vergadering in Roeselare (Schiervelde) op 27/6/2018 
 
 
 
  

Eric Soete         Johan Van Riet 
Verslag         Voorzitter KWVBV  
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VERSLAG PROMOTIE & MEDIA  

03 mei 2018  20U00    Wingene 

Aanwezig : Filip Rossel, Johny Engels, Rik Bekaert,  Erik Dedeyne,  
  Hugo Dedeyne , Marina Vanclooster 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering 09 maart 
Verslag wordt zonder bijkomende opmerkingen goedgekeurd. Verschillende items zullen in deze 
vergadering nog aan bod komen 
 

2. Toekomst commissie promotie en media 
Voorzitter Filip geeft te kennen dat hij na 11 jaar zijn mandaat niet meer zal verlengen op de A.V.  Ook 
Erik, Marina en Hugo wensen hun aktiviteiten in P&M stop te zetten ! 
Johny en Rik wensen wel door te gaan. 
Rik neemt zijn kandidatuur als voorzitter van de commissie P&M nog in overweging ! 
 

3. Persfiches 
Omwille van de privacy-wet mogen de persfiches (in hun huidige vorm) niet meer ! 
Nochtans een prachtige manier om de pers op de hoogte te houden van de mogelijkheden tot 
communicatie naar de ploegen toe. 
 

4. Referendum ploeg van de week : eindstand en evaluatie 
De laureaten: 
 1e Prov. Heren : Alfa Solutions Tievolley Tielt B 
 2e Prov. Heren : Rembert Torhout Heren B 
 3e prov. Heren : Roepovo Poperinge C 
 1e prov. Dames : Damesvolley Waregem A 
 2e prov. Dames A : Divo Ingelmunster A 
 2e prov. Dames B : VZW Volley Venus Oostkamp 
 3e prov. Dames A : Beaphar Poperinge B 
 3e prov. Dames B : VKT Torhout D 
 4e prov. Dames A : Mevo Ledegem  
 4e prov. Dames B : Alfa Solutions Tievolley Tielt C 
 4e prov. Dames C : Slovo Volley Brugge 
 
Er wordt kennis genomen van het schrijven van de secretaris van Jumpers Middelkerke. (Opnieuw 
Oostkamp als laureaat in 2e Prov. Dames B) 
Het is echter niet opportuun de reglementen te veranderen op het einde van een competitie.  
Er kan wél een wijziging doorgevoerd worden bij de start van de volgende competitie ! Misschien een 
mogelijkheid voor hogervermelde secretaris om de rangen van P&M te versterken vanaf seizoen 2018 – 
2019 en op die manier zijn zienswijze kracht bij te zetten ? 
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5. Ploeg in de kijker seizoen 2017 – 2018 : stand van zaken 
De voorzitter dankt de medewerkers voor hun inzet om op regelmatige basis een ploeg in de kijker te 
plaatsen. Ondanks de kritiek (“te veel foto’s… te weinig foto’s … te véél geschiedenis… te weinig 
geschiedenis…”) hebben ze hun best gedaan om op een objectieve manier de voorzitters en 
secretarissen van de diverse clubs hun zienswijze omtrent “hun” club naar voor te laten brengen ! 
Waarvoor dank. 
Volgend seizoen komt hierop een vervolg meldt Rik. 
 

6. Kampioenenviering en algemene vergadering 
De kampioenenviering gaat door op vrijdag 11 mei 2018. 
Filip, Johny en Rik zullen aanwezig zijn. 
 
De algemene vergadering gaat door op woensdag 27 juni 2018. 
 

7. Jaarverslag van onze commissie seizoen 2017 – 2018 
Er wordt nota genomen van het jaarverslag, opgemaakt door voorzitter Filip. 
Dit verslag wordt door iedereen goedgekeurd zonder verdere opmerkingen. 
 

8. Allerlei en rondvraag 
Wervik-Geluwe stopt er definitief mee ! Hierdoor telt het KWVBV voortaan nog 71 clubs. 
Filip vindt dat de Facebookpagina van het KWVBV zou moeten beheerd worden door de commissie 
Promotie & Media.  Nu komen er immers heel zelden nieuwe berichten en foto’s op onze 
Facebookpagina.  Ook de website van het KWVBV kan veel beter en bijvoorbeeld meer foto’s zouden op 
onze homepage mogen staan. 
Vraag van Marina: Géén scheidsrechters aanduiden van de eigen provincie tijdens de interprovinciale 
eindronden zou waarschijnlijk op cruciale momenten de objectiviteit van de wedstrijdleiding 
bevorderen . 
Voorzitter Filip bedankt iedereen voor de medewerking in de voorbije 11 jaar en 63 
commissievergaderingen. 
 
 
 
De voorzitter      De secretaris 
Filip Rossel      Hugo Dedeyne   
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VERSLAG STATUTEN EN REGLEMENTEN 
Vrijdag 27 april 2018         19u00        Sporthal Gistel 
 
1. Aanwezig:              Peter Van Speybroeck – Xavier Penninck – Stijn Libbrecht – Koen Surmont 
    Verontschuldigd:  nihil 
 
2. Agenda 
2.1. Goedkeuring vorig verslag 06/10/17 
        Aanpassing hoofding punt 4 Wet op de privacy moet worden Wet op de privacy/GDPR 
2.2. Bespreking en aanpassing diverse documenten in functie van de nieuwe GDPR richtlijnen: 
       1/ Deontologische code leden RvB 
            Aanpassing Art 10 
       2/ Deontologische code commissieleden Statuten en Reglementen 
            Aanpassing Art 9 
       3/ Aanpassingen Huishoudelijk Reglement ter goedkeuring van de volgende RvB in mei 2018 
       4/ Aanpassingen Statuten ter goedkeuring van de volgende AV in juni 2018 
 
3. Te ondernemen acties. 
Als verbond moeten wij kunnen aantonen dat wij een aanzet hebben genomen om de nieuwe Europese 
vordering betreffende de verwerking van persoonsgegevens zijn beginnen implementeren in onze organisatie. 
Hiermee zijn we op dit ogenblik reeds in orde, deze materie werd nl. reeds op onze vorige vergadering 
besproken, en ook op vorige RvB. Ook onze inspanningen tot aanpassing van onze statuten en huishoudelijk 
reglement zijn reeds een goede aanzet. De gevolgde bijscholing in Oostende van 20 juni 2018 door de Voorzitter 
Johan Van Riet, de secretaris Eric Soete en de Ondervoorzitter Peter Van Speybroeck zijn hier ook reeds een blijk 
van goede wil. 
Te ondernemen acties voor de nabije toekomst: 
De belangrijkste stap die nu in eerste instantie dient te worden ondernomen is een oplijsting maken van alle 
soorten lijsten van persoonsgegevens die nu reeds binnen Volley West-Vlaanderen worden bijgehouden, zoals: 
Spelers lijsten / Scheidsrechter lijsten / Trainers lijsten / lijst met waarnemers / lijst met commissieleden / lijst 
leden RvB / lijst jeugdspelers / lijst gegevens persfiches…. 
Het bijhouden van deze persoonsgegevens moet gebeuren in Registers die als volgt moeten worden opgemaakt: 
Club of commissie / bestandsnaam / omschrijving van het bestand (bvb ledenlijst) / plaats waar het staat(dus 
wie het bezit) 
Iedere vereniging is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die hij uitvoert, ongeacht waar de gegevens 
vandaan komen. De vereniging moet hierbij zelf instaan voor de risicoanalyse van deze verwerkingen. Het staat 
meerdere verenigingen echter vrij om samen te werken of een deel van de risicoanalyse over te nemen van de 
oorspronkelijke leverancier van de gegevens.  
 
M.a.w., als je gegevens gebruikt van VV, dan mag je het deel van de risicoanalyse ihkv de databank overnemen 
mits verwijzing naar het VV als leverancier van de gegevens. Doch dien je nog altijd de analyse te vervolledigen 
met wat er op lokaal niveau gebeurt. Idem voor de clubs.  
VV, VWV en de clubs zijn verantwoordelijk voor de door hen bijgehouden lijsten.  
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Er zal ook een lijst bijgehouden worden van waar er over de GDPR wetgeving gesproken is geweest en welke 
stappen wij reeds hebben ondernomen. 
Het zou ook wenselijk zijn dat de VV een contract naar de bovenlokale verenigingen toe maakt waarin de 
bovenlokale verenigingen aangeven de GDPR wetgeving te volgen. 
Volley West-Vlaanderen vzw vereniging moet een DPO hebben (Data Proctection Officer),dit mag een 
commissielid zijn maar GEEN lid van de Raad van Bestuur van de vereniging. 
Hoe kunnen we de website beveiligen dat er daarvan geen gegevens kunnen worden gekopieerd. 
De clubs zullen ook moeten zien om al hun leden op de hoogte te brengen dat hun gegevens bewaard worden. 
De commissie stelt zich ook de vraag of het niet wenselijk is om nu reeds een document op te maken en naar de 
clubs te verspreidden met daarin een basis uitleg betreffende de GDPR, dat elke club zich zal moeten 
organiseren en een aantal stappen zal moeten ondernemen i.v.m. verzamelen en verwerken van 
persoonsgegevens. We kunnen in dit document ook meegeven dat alle vragen hieromtrent naar de bond mogen 
worden opgestuurd, waar we deze zullen bundelen en dan op de AV van juni zullen bespreken. Xavier Penninck 
zal hiertoe een document opstellen die we dan na bespreking met de leden van de RvB kunnen verspreidden 
naar de clubs. Ook deze handelingen zijn terug een indicatie dat wij als verbond reeds een aanvang hebben 
genomen om ons in orde te stellen met de GDPR wetgeving. 
Tevens is Xavier Penninck bereidt om op de volgende AV uitleg te geven over de GDPR en de gestelde vragen te 
beantwoorden. 
 
3. Varia 
     Alle commissieleden zullen worden uitgenodigd op de kampioenenviering van 11 mei 2018, een 
     uitnodiging volgt één van de komende dagen. 
 
4. Volgende bijeenkomst van de commissie is voorzien bij het begin van het volgende volleybal seizoen. Tot deze 
tijd zal alle verdere overleg per email gebeuren tenzij de omstandigheden ons nopen om vroeger bijeen te 
komen. 
 
Verslaggever: Peter Van Speybroeck. 
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GEWONE ALGEMENE VERGADERING KWVBV vzw 
 
 

UITNODIGING: 
 
De Raad van Bestuur van het Koninklijk West-Vlaams Volleybalverbond, KWVBV vzw, nodigt U hierbij uit op haar 
gewone Algemene Vergadering. 
 

De vergadering vindt plaats op woensdag 27 juni 2018 om 20 uur in Schiervelde, 8800 Roeselare. 
 
 

Dagorde van de gewone algemene vergadering  
 
1.Controle van de volmachten 
 

Aanmelden vanaf 19.30 uur 

 
 

2. Openingswoord door de voorzitter 
 
 
3. Uitleg over de coachlicentie 
 
 Uitleg over de coachlicentie in het volleybal door Kristof De Loose 

 
 
4. GDPR 
  

Uitleg over de toepassing van de nieuwe wetgeving door Xavier Penninck 
Gelieve vragen schriftelijk mede te delen (ofwel via e-mail: gdpr@kwvbv.be ofwel op de vergadering zelf. 
De vragen zullen beantwoord worden op het einde van de vergadering.   

 
 

5. Goedkeuren van de jaarverslagen 
 
  Verslagen verschijnen in West-Volley 
 
 

6. Verkiezingen 
 

1  Ondervoorzitter  
Uittredend en kandidaat: Peter Van Speybroeck (W-0588) 

 
2    Voorzitter Promotie & Media 

Uittredend: Filip Rossel 
 

3 Voorzitter Beachvolleybal 
  geen kandidaten 
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7. Kwijting aan de uittredende bestuurders 
 
 
8. Voorstellen 
 

1. Voorstellen uitgaande van de clubs:  
 

 
2. Voorstellen uitgaande van de Raad van Bestuur KWVBV. 

Goedkeuren Statuten: gelijkvormig en aangepast conform de  
   statuten V.V. 
   naamsverandering KWVBV 

                        Stemming over voorstellen tot wijziging van de statuten: 
- Quorum: een aanwezigheid van 2/3 van de leden is nodig om geldig te kunnen stemmen.  
- Een meerderheid van 2/3 der stemmen is nodig tot aanvaarding.   
- Elke niet-positieve stem wordt in dit geval als een negatieve stem aangezien.  
- Gaat de statutenwijziging over een aanpassing van de doelstellingen, dan is er een 4/5  

                         meerderheid van de stemmen nodig tot aanvaarding. 
 

 
9.Vraagstelling 

Op het einde van de agenda van iedere Algemene Vergadering zal een punt ‘vraagstelling’ voorzien 
worden. De vraagstelling moet wel schriftelijk ingediend worden 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’. De vraagstelling kan nooit een 
aanleiding tot discussie zijn 

 
10. Varia 
 

 Beantwoorden vragen over GDPR 
 
 
11. Slotwoord van 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. 
 
 
Johan Van Riet       Eric Soete  
Voorzitter KWVBV vzw      Secretaris KWVBV vzw

 

 

 

 


