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Berichten 
NIEUWE PROCEDURE VRIJHEIDSAANVRAAG 

   
Volley Vlaanderen streeft ernaar zoveel mogelijk diensten voor haar aangesloten clubs en leden te 
vereenvoudigen d.m.v. digitalisering. 
 
Daarom zal de vrijheidsaanvraag vanaf nu digitaal verlopen i.p.v. via aangetekende brief. 
 
Wil je op het einde van het seizoen van club veranderen, vraag dan tijdens de vrijheidsperiode  
(1 maart t.e.m. 15 april) online je vrijheid aan. 
 
Hoe doe je dit? 
Wanneer je op www.volleyvlaanderen.be rechts bovenaan op “INLOGGEN” klikt, kom je terecht op de login 
pagina van VolleyAdmin2, onze online tool voor club- en ledenadministratie (www.volleyadmin2.be). 
Klik daarna rechts bovenaan op je naam en selecteer de functie LID.  Vervolgens ga je verder naar de rubriek 
CLUBS. 

 Clubs  
o Kijk bij welke club(s) je aangesloten bent. 
o !!! Nieuw vanaf dit seizoen: vrijheidsaanvraag verplicht online i.p.v. via aangetekende brief  

  
Waarom? 

 Het is volledig gratis want je betaalt geen kosten meer voor aangetekende verzending naar Volley 
Vlaanderen en je club.  

 De club wordt automatisch op de hoogte gebracht. 
 Je kan de status van je vrijheidsaanvraag zelf online opvolgen 

 

 

NIEUWE PROCEDURE SCHUTBLAD 
Bestuurswissels of wijzigingen aan contactgegevens van bestuursleden (voorzitter, secretaris en 
financieel verantwoordelijke) worden door de clubs via een schutblad per post aan Volley Vlaanderen 
gemeld. 

Omdat we ernaar streven om onze dienstverlening zoveel mogelijk te vereenvoudigen d.m.v. 
digitalisering, kan het schutblad vanaf nu volledig online worden doorgegeven. 

Bekijk hier de volledig vernieuwde online procedure. 
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PROBLEMEN MET VOLLEYSPIKE 

 
Om de vele problemen die zich voordoen met de werking te centraliseren en zo onnodig meerdere 
malen hetzelfde probleem te melden dienen alle problemen of opmerkingen hierover aan de 
provinciale secretaris te worden gestuurd (eric@kwvbv.be) die ze zal bundelen en overmaken aan de 
bevoegde mensen. 
 
Wat betreft de verschillende versies is het aangewezen om steeds de laatste versie te downloaden. 

Deze laatste versie wordt steeds op donderdag online gezet. Dus kan je het best vanaf vrijdag alle 
matchen klaarzetten voor het weekend. 
 
 
 

PROCIAT AAN DE BEKERWINNAARS 
 
Proficiat aan onze West-Vlaamse winnaars van de EuroMillions 
Cup Finals: 
 
Knack Roeselare bij de heren 
 
en  
 
Hermes Volley Oostende bij de dames 
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Statutaire Algemene Vergadering Volley West-Vlaanderen vzw 
 
UITNODIGING: 
 
De statutaire Algemene vergadering, waartoe alle clubs, aangesloten bij Volley West-Vlaanderen vzw, 
uitgenodigd zijn, zal doorgaan op maandag 18 maart 2018 om 20 uur in de vergaderzaal van: “Damier ” 
Stationsplein te Roeselare. 
 
Dagorde: 
 

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

 
02. Openingswoord door de voorzitter 

 
03. Thesaurie 

 Verslag jaarrekening 2018 
 Balans op 31/12/2018 
 Verlies- en winstrekening 2018 

 
 Goedkeuring van de jaarrekening 2018 
 Begroting 2019 

 
 Goedkeuring van de begroting 2019 
 Kwijting rekeningtoezichter 
 Kwijting aan de bestuurders 
 

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

4.1 De vragen tot interpellatie uitgaande van één vijfde van de werkende leden tegenover één of meerdere leden van de 
RVB K.W.V.B.V. moeten ten laatste dertig (30) kalenderdagen vóór de datum van de AV K.W.V.B.V. schriftelijk worden ingediend op 
het K.W.V.B.V.-secretariaat t.a.v. de RVB K.W.V.B.V.; het voorwerp moet duidelijk omschreven zijn. De geïnterpelleerde(n) is niet 
verplicht te antwoorden op laattijdig ingediende interpellaties.  

   4.2 Na het antwoord van de geïnterpelleerde hebben de interpellanten het recht een stemming van   
    vertrouwen of wantrouwen te eisen. Als twee derden van de aanwezige werkende leden het wantrouwen stemt,   
    moet de geïnterpelleerde ontslag nemen.  

4.3 De voorstellen moeten schriftelijk ingediend worden bij de Provinciale Secretaris ten laatste 30 (dertig) dagen voor 
de provinciale Algemene Vergadering en deze moeten ondertekend zijn door minstens één twintigste van de werkende leden 
(clubs).  

   4.4 Zij moeten op straffe van onontvankelijkheid duidelijk vermelden hoe de bestaande teksten moeten  
    gewijzigd worden, dit wil zeggen dat ten overstaan van de vroegere tekst, de vooropgestelde nieuwe tekst integraal  
    vermeld wordt. Een verklarende nota of motivering moet de tekst begeleiden; 

     
b) uitgaande van de Raad van Bestuur 

         
05. Verkiezingen 

1. Voorzitter Beachcommissie  
9.1. Hij/Zij stelt daartoe de nodige reglementering op volgens de geldende 
internationale reglementering I.V.S.  Hij stelt jaarlijks een Beach 
evenementenkalender samen.   
 
9.2. Hij/Zij maakt jaarlijks een begroting op.   
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9.3. Hij/Zij organiseert in samenwerking met de verschillende instanties, 
gemeenten en sponsors de jaarlijkse Beach -evenementen. Hij/Zij staat in voor 
de goede uitvoering en organisatie van alle activiteiten opgenomen in de Beach 
volleykalender   

 
9.4. Hij/Zij 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.  

 
9.5. Hij/Zij verleent medewerking aan beachvolleybalmanifestaties, ingericht 
door Volley Vlaanderen en Volley Belgium of andere instanties, als een 
voorafgaande vraag gericht tot Volley West-Vlaanderen gunstig wordt 
beoordeeld.   

 
2. Voorzitter Pers & Promotie 

8.1. De Voorzitter stelt een commissie samen, met als doel hem bij te staan in al 
zijn opdrachten.  

  
8.2. Hij/Zij is verantwoordelijk voor het verspreiden van berichtgeving nuttig 
voor het beleid en de promotie van onze volleybalsport in de media.   

  
8.3. Hij/Zij adviseert het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur West-
Vlaanderen over het houden van persconferenties en legt de agenda 
hieromtrent voor.   

  
8.4. Hij/Zij werkt nauw samen met de andere commissieleden om de nodige 
ruchtbaarheid te geven aan activiteiten, op het getouw gezet door Volley West-
Vlaanderen  

  
8.5. Bijhouden van de historiek van het verbond.  

 
8.6. Hij/Zij maakt deel uit van de Redactieraad en staat mee in voor de 
voorbereiding en opmaak van Westvolley. 

 
 

06. Toelichting reglementen 2019-2020 
 

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. Varia 
 

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 Volley West-Vlaanderen vzw 
 

Johan Van Riet        Eric Soete 
Voorzitter         Secretaris  
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OPROEP KANDIDATEN 
 
Op zaterdag 27 april 2019 zal een tornooi ingericht worden voor U19 meisjes en jongens.  
De winnaar wordt provinciaal kampioen en zal onze provincie vertegenwoordigen op de Vlaamse 
Jeugdkampioenschappen.  
 
Vanaf heden kan men inschrijven voor dit tornooi en dit tot 1 maart 2019.  
 
Een mail naar de competitieleider is daarvoor voldoende (eddy.degrave@telenet.be). 
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Vanuit Volley West-Vlaanderen, commissie Promotie en Media & jeugdcommissie organiseren we dit seizoen opnieuw een 
vriendjesdag. 
 
Op basis van de enquête en eigen inbreng is de organisatie als volgt: 

 De periode van de organisatie is de maand april. Deze periode is gekozen omwille van de mogelijkheden zowel in 
als buiten een vakantie, omwille van het vroege einde van de competitie en omwille van de 
rekruteringsmogelijkheden naar aanloop van volgend seizoen. 
Dit betekent dat de volleybalclub de organisatie kan doen op 1 of meerdere dagen of weekends gedurende de 
ganse maand april. 
 

 Bij deelname dient een inschrijvingsformulier te worden ingevuld (link onderaan dit bericht) 
 

 Er worden gepersonaliseerde digitale flyers ter beschikking gesteld, na het invullen van het inschrijvingsformulier. 
Deze zijn klaar om te gebruiken op uw website, facebook, … en in de vorm van de standaardcommunicatie van 
Volley Vlaanderen. Als je papieren flyers wil gebruiken dien je zelf in te staan voor de druk.  

 
 Er wordt een promofilmpje van 30 seconden ter beschikking gesteld, te gebruiken op jullie website en 

facebookpagina. 
 

 Elke deelnemende club ontvangt: 
o Gratis tickets voor alle deelnemende kinderen tot 12 jaar op de Volley Nations League in Kortrijk (4,5,6 

juni) waar naast de Yellow Tigers toplanden als Polen, Servië en Rusland te bewonderen zijn. 
o 10 gratis tickets voor begeleiders 
o Gunstprijs van 10 euro voor extra tickets 
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 Elke inschrijvende club ontvangt ondersteuning van de inhoud van de vriendjesdagen via trainingen en 
spelvormen, ter beschikking gesteld door Volley Vlaanderen en West-Vlaamse jeugdcommissie. 
 

 Volley West-Vlaanderen zorgt voor promotie bij lokale TV en Pers, website en facebook 
 

 Op de 2 West-Vlaamse zenders Focus & WTV wordt, gedurende 2 zondagen  eind maart, rondom Sport West de 30 
seconden durende promofilm getoond 

 
 Er komt een pagina op de website van Volley West-Vlaanderen met alle deelnemende clubs en hun 

contactgegevens. Er wordt naar deze pagina verwezen vanuit de promofilm op Focus & WTV. 
 

 Er is een Na-actie: Elke club krijgt de mogelijkheid een origineel/ludieke foto of filmpje van de organisatie met zijn 
deelnemers ter beschikking te stellen aan Volley West-Vlaanderen. De beste 3 foto’s/ filmpjes krijgen extra 
publiciteit via website en facebook en vormen meteen perfect materiaal voor een volgende editie. De winnende 
clubs ontvangen ook een aantal jeugd-volleyballen 

 
We zijn niet verder ingegaan op het idee om Red Dragons/ Yellow Tigers te betrekken, wegens de moeilijke praktische 
organisatie ervan. Maar dat weerhoudt je club niet om hierin eigen initiatieven te nemen met deze of eigen 
spelers/speelsters uit hogere reeksen. 
 
Met deze inhoud wil Volley West-Vlaanderen de clubs voldoende ondersteunen en belonen met hun deelname aan de 
vriendjes dag, alsook de nodige publiciteit voorzien, wat aansluit op een duidelijke vraag vanuit de clubs via de eerdere 
enquête. 
 
Inschrijven kan via deze link vóór 15 maart 2019. Hoe sneller je inschrijft hoe sneller je de gepersonaliseerde flyers ontvangt 
en je eigen reclame kan starten.  
 
De inschrijving is uiteraard volledig gratis en kan bijbrengen tot verhoging van subsidies vanuit je gemeente en/of het 
jeugdsportfonds. 
 
Houd er wel rekening mee dat de doelgroep voor de vriendjes dag kinderen tem U13 is. 
 
Via deze gelegenheid willen we jullie er nog eens op attent maken dat vanuit de nieuwe commissie Promotie en Media 
meer en meer belangrijke informatie, alsook leuke foto’s en filmpjes via facebook verspreid wordt. Het is dan ook van groot 
belang de facebookpagina https://www.facebook.com/pg/volleywestvlaanderen te verspreiden onder jullie leden 
(medewerkers, spelers, ouders) met de vraag deze te volgen.  
We zitten momenteel aan +1000 volgers maar dat kunnen er nog een pak meer zijn om de volleybal-gemeenschap in West-
Vlaanderen meer kracht te geven. 
 
 
Alvast dank voor jullie medewerking. 
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NAAM ORGANISERENDE CLUB     

DATUM TORNOOI     

NIVEAU     

      

      

      

AANVANG TORNOOI     

PLAATS GEBEUREN     

VERANTWOORDELIJKE     

 

 

 

 

 

 


