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Westvolley: tijdschrift van KWVBV vzw. 
Koninklijk  West-Vlaams Volleybalverbond 

 

Redactieraad: Van Riet Johan 
                                      Van Speybroeck Peter 

                
Hoofd- en eindredactie / lay-out: 

Soete Eric      8900 Ieper 
 GSM:0476/42 50 90 

e-mail: eric@kwvbv.be 
 
 
URL KWVBV      http://www.volley west-vlaanderen.be 
Wijzigingen : via secretariaat 
Overname teksten: enkel na toestemming redactie 
V.U. Eric Soete, Capucienenstraat 134, 8900 Ieper 
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INHOUDSOPGAVE 
Blz     4  verslagen bijeenkomsten 

   Raad van Bestuur 

   Scheidsrechterscommissie 

   Promotie & Media 

Blz    14  clubaankondigingen 

Blz    15  beach 
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Verslagen bijeenkomsten
RAAD VAN BESTUUR 

24 januari 2019 19U00     Au Damier Roeselare 
       
1. Aanwezig: Johan Van Riet – Peter Van Speybroeck – Eric Soete – Eddy Degrave –     

                   Norbert Verlinde - Frans Beuselinck – Viv Roelens – Rony Raes 
 

2. Goedkeuren verslagen 
2.1. Raad van Bestuur van 18/12/2018 

2.1.1. goedgekeurd 
2.2. Scheidsrechterscommissie van 6/12/2018 

2.2.1. goedgekeurd 
2.3. Beachcommissie van 20/11/2018 

2.3.1. goedgekeurd 
2.3.1.1. Rony Raes geeft wat meer uitleg over het volgend seizoen 
2.3.1.2. dinsdag aanstaande is er bijeenkomst van de commissie 
2.3.1.3. de vraag blijft over of er een samenwerking met Spetter zal zijn en wat met het 

fluiten van de wedstrijden 
2.3.1.3.1. met Spetter is er nog geen contact geweest 
2.3.1.3.2. wat de scheidsrechters betreft zal Frans Beuselinck even polsen bij de 

scheidsrechters 
 

3. V.V 
3.1. Overlopen verslag Raad van Bestuur V.V. 
3.2. Uitleg over Start2 volley-project 

 
4. Correspondentie en briefwisseling 

4.1.1. Verschillende uitnodigingen van clubs 
4.1.1.1. elke bestuurslid zal persoonlijk zijn uitnodiging beantwoorden 

 
5. Raad van Bestuur 

5.1. Voorzitter 
5.1.1.1. de competitiehervorming in het seizoen 2020-2021 kort besproken 

5.1.1.1.1. het 5de niveau blijft provinciale kwestie  
5.1.1.2. algemene vergadering 

5.1.1.2.1. opvragen rekeningnazichters 
5.1.1.2.2. bestelling kunnen worden gedaan om te leveren op de AV 
5.1.1.2.3. kandidaturen voor verkiezing voorzitter Beachcommissie ne Promotie & 

Media 
 

5.2. Competitie en organisaties 
5.2.1.1. Competitiereglement 

5.2.1.1.1. klaar tegen volgende Raad van Bestuur 
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5.3. Financieel Bestuurder  
5.3.1.1. subsidiedossier Volley Vlaanderen 

5.3.0.1.1. ontvangen 
5.3.0.2. voorschotfacturen 

5.3.0.2.1. nog niet allemaal ontvangen maar hebben tijd tot eind van de maand 
 

5.4. Scheidsrechters 
5.4.1.1.1. aanduidingen voor halve en finales gekend 

 
5.5. Jeugdcommissie 

5.5.1.1. uiteenzetting over vrijwilligers in samenwerking met Oost-Vlaanderen 
5.5.1.1.1. zal doorgaan in Tielt op 4 april 

5.5.1.2. nieuwe ballen voor jeugd 
5.5.1.2.1. er zullen een 12-tal ter beschikking worden gesteld van de selectie 

5.5.1.3. smart sport club 
5.5.1.3.1. stopt en daardoor zijn er problemen om het adressenbestand bij te 

houden van de jeugdspelers 
5.5.1.4. drinkbussen 

5.5.1.4.1. een 250-tal drinkbussen zullen worden uitgedeeld op de apotheose in 
Zwevezele 

5.5.1.5. regiotrainingen 
5.5.1.5.1. uitnodigingen worden verstuurd naar de clubs 

 
 EVENEMENTEN: 

 Dagelijks Bestuur op vrijdag 22/2/2019 in Roeselare 
 Raad van Bestuur op vrijdag 22/2/2019 in Roeselare 
 ½ bekerfinale op zaterdag 2/3/2019 in Zedelgem 
 ½ bekerfinale op zondag 3/3/2019 in Roeselare 
 Algemene vergadering op maandag 18/3/2019 in Roeselare 
 Dagelijks Bestuur op vrijdag 22/3/2019 in Roeselare 
 Raad van Bestuur op vrijdag 22/3/2019 in Roeselare 
 Jeugdbekerfinale op zaterdag 20/4/2019 in Kortrijk 
 Bekerfinale senioren op maandag 22/4/2019 in De Haan 
 Dagelijks Bestuur op vrijdag 26/4/2019 in Roeselare 
 Raad van Bestuur op vrijdag 26/4/2019 in Roeselare 
 Jeugdeindronden en kampioenenviering op zaterdag 27/4/2019 in Roeselare 
 Apotheose op zondag 28/4/2019 in Zwevezele 
 Kampioenenviering op dinsdag 30/4/2019 in Aartrijke 

 
 TO DO: 

 Eind mei van elk seizoen: opgeven van de samenstelling commissie 
 Competitiereglement voor volgend seizoen klaarmaken tegen eind januari om voor te 

leggen aan de clubs in februari 
 

 
Eric Soete        Johan Van Riet 
Verslag        Voorzitter Volley West-Vlaanderen  
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SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 
17/01/ 2019     19U30    ’t Paviljoen Torhout 
 

1. Opname aanwezigheden 
a. Aanwezig     : Frans Beuselinck,  Georges Luca, Didier, Delvael, Marnick Lenoir en Linde Maertens  
b. Eenmalig uitgenodigd : Emmanuel Jonckheere 
c. Verontschuldigd  : Philippe Vangheluwe (ziek) 

      
2. Vordering Bondsparket tegen  scheidsrechter  Emmanuel Jonckheere 

                Maatregelen genomen en overgemaakt aan het Bondsparket  
                             

3. Regionale vergadering 
  Waar          De Groene Meerssen, Zedelgem 
  Wanneer   Zaterdag 09 02 2019 om 09 u 30 
  Wie      Iedereen die alleen fluit : ranking E  F  G  en H (45 scheidsrechters) 
  Thema’s     Protocol 
                       Houding voor- tijdens- en na de wedstrijd. 
  Opmaken van een verslag : nut en verplichting. 
                       Uitleg over  tuchtraad : structuur. 
                       Vragen ? 
Uitnodiging  Philippe verstuurt deze. 

 
4. Aanduidingen halve Finales en Finales 

                              Zijn klaar behalve voor de finales van de bekers Divisie/Nationaal 
                              Voor deze zijn er begin maart nog wedstrijden. 
 
       5.   Statuut van de scheidsrechter. 
                               Werd overlopen en wordt verder aangepast door Georges. 
 
       6.    Draaiboek 2de scheidsrechter. 
                                 Herschrijven nodig. Wordt door Georges aangepast. VBRS richtlijnen worden ingepast. 
 
    7.    Varia.   
                Waarnemers : iedere keer verslag opmaken wanneer zij met iemand samen fluiten. 
                Op voorhand invullen onkostennota’s: volgend seizoen verplicht.  
                Bij eventuele omleiding achteraf aanpassing doen. 
 
    8.    Datum volgende vergadering 
                  07 Maart  2019 om 19 u 30 in ’t Paviljoen in Torhout 
Frans 
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COMMISSIE PROMOTIE & MEDIA 
 

08/01/2019 – 20:00u  

Plaats : De Treffer, Waregem 
Aanwezig : Rik, Johny, Hans, Pedro, Yves 
Verontschuldigd :  

Verslaggeving  : Yves 

1. Referendum Ploeg van de Week 

Ref Omschrijving Trekker 

  Minstens 4 commissieleden moeten per speeldag hun stem uitbrengen om 
tot een representatief resultaat te komen. Uiteraard wordt er gevraagd dat 
alle 5 de commissieleden wekelijks hun stem uitbrengen. 

 Anomalie bij score Parky Menen 1P: moeten 4 punten hebben (is intussen 
rechtgezet). 

 Voor scores van weekend 12-13/01 ook rekening houden met de gespeelde 
wedstrijden van de vorige 2 weekends  Rik stuurt nog een mail met een 
overzicht van die wedstrijden. 

 Rik houdt dit ook in de gaten voor eventuele toekomstige “gespreide 
competitie-weekends”. 

 

RIK 

 

 

 

 

 

 
2. Vriendjesdag 

Ref Omschrijving Trekker 

  Doel is de formule te updaten om zoveel mogelijk clubs te doen deelnemen, 
eventueel gekoppeld aan een wedstrijd en prijzenpakket. 

 Er werd door Hans een gemakkelijk in te vullen enquête opgesteld en naar 
alle clubsecretarissen gemaild. Resultaat van deze enquête vinden jullie in 
Annex 1. 

 Er wordt geopteerd om de vriendjesdag na het lopende seizoen te houden 
omwille van reeds overvolle agenda’s bij de clubs en in het kader van 
recrutering voor volgend seizoen. 

 Prijzenpakket voor de deelnemende clubs met tickets voor The Volley Nations 
League in Kortrijk: 

o periode eind mei/begin juni 2019).  Is dus beter voor onze West-
Vlaamse clubs). 

o 10 gratis tickets per effectief deelnemende club 
o -12 jarigen gratis 
o Bijkomende kaarten aan 10 euro. 

 Hans werkte een mooie flyer en bijpassend filmpje uit. De clubs kunnen dit 
posten/delen via hun sociale media kanalen. 

IEDEREEN 
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 Indien de clubs de flyers willen drukken en verspreiden is dat op hun eigen 
kosten. 

 Via Viviane werd een lijst bekomen met inspiratie voor S2V-oefeningen die de 
deelnemende clubs kunnen gebruiken op hun vriendjesdag. 

 Rik kijkt voor aandacht via de traditionele media: Focus-WTV en geschreven 
pers. 

 Hans werkte intussen ook al definitieve tekst uit die naar alle clubs verspreid 
wordt. 

 

 
3. Ploeg in de Kijker 

Ref Omschrijving Wie  

  Yves heeft een voorstel van template uitgewerkt die het gemakkelijker moet 
maken voor de clubs om op een overzichtelijke en relevante manier zich voor 
te stellen. 

 De nadruk vd template ligt op de actuele situatie van de club. De (soms 
rijkelijk gevulde) geschiedenis komt in 2e instantie aan bod. 

 Hans zal het template-voorstel omzetten naar een werkbare en 
gebruiksvriendelijke template. 

 Dit asap opstarten van zodra klaar. Enige vertraging werd opgelopen door 
crash laptop Yves waarop de P&M files stonden. Die waren enkel lokaal 
beschikbaar. 

 

 

Yves 

 

 

 

Hans 

 

4. Varia 
Ref Omschrijving Wie  

  E-mail groep Commissie P&M is opgemaakt. Werd naar iedereen 
doorgestuurd. Best vanaf nu dit adres gebruiken voor alle communicatie. 
 

 Er dient nog een groepsfoto gemaakt te worden van de nieuwe commissie. 
Wie brengt toestel mee? 
 

 Hans heeft flyer uitgewerkt voor de halve finales van de bekercompetitie. 
Die kunnen verspreid worden via sociale media. 
 

 Volgende vergadering: 19/02 in Schiervelde om 20:00 
 

Yves 

 

Yves 

 

 

 

Johny 
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ANNEX 1: SAMENVATTING ENQUÊTE VRIENDJESDAG 

Samenvatting Enquête Clubs Vriendjesdag 
 
TOTAAL Antwoorden 48 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke maand / periode vind je ideaal 
om dit te organiseren ? 
 
 
       

      

 

      

      

      

Februari  21    

      

April / einde seizoen  16    
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September  8    

      

Andere   3    
                                                    

Voor verbetering vatbaar                         
                
Reclame, publiciteit, persaandacht              
Flyers ter beschikking krijgen                           

              

Belangrijkste voorstellen van clubs                     
                
Bekende spelers of spelers van hogere ploeg laten 
meewerken            
Beloning voor de deelnemende kinderen (voorbeeld 
fruitpakket, tickets voor wedstrijden)         
Smashvolley als thema ipv gewone trainingen             
Videoboodschap of foto van deelnemers laten 
opsturen, gekoppeld aan geschenk          
Opspeldlogo's of badges voor deelnemers              
Vervolgacties voor recrutering bvb tornooitjes 
speler-vriend            
Koppelen aan wedstrijden eigen hoofdploegen of 
andere uit Euro Millions          
Publiciteit                           
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19/02/2019 – 20:00u  

Plaats : Schiervelde, Roeselare 
Aanwezig : Rik, Johny, Hans, Yves 
Verontschuldigd : Pedro 

Verslaggeving  : Yves 

1. Referendum Ploeg van de Week 

  Omschrijving Trekker 

  Minstens 4 commissieleden moeten per speeldag hun stem uitbrengen om 
tot een representatief resultaat te komen. Uiteraard wordt er gevraagd dat 
alle 5 de commissieleden wekelijks hun stem uitbrengen. 

 Voor scores van weekend 12-13/01 ook rekening houden met de gespeelde 
wedstrijden van de vorige 2 weekends  Rik stuurt nog een mail met een 
overzicht van die wedstrijden. 

 Rik houdt dit ook in de gaten voor eventuele toekomstige “gespreide 
competitie-weekends”. 

Rik 

 

 

 

 

 
2. Vriendjesdag 

  Omschrijving Trekker 

  Doel is de formule te updaten om zoveel mogelijk clubs te doen deelnemen, 
eventueel gekoppeld aan een wedstrijd en prijzenpakket. 

 Er werd door Hans een gemakkelijk in te vullen enquête opgesteld en naar 
alle clubsecretarissen gemaild. Resultaat van deze enquête vinden jullie in 
Annex 1. 

 Er wordt geopteerd om de vriendjesdag na het lopende seizoen te houden 
omwille van reeds overvolle agenda’s bij de clubs en in het kader van 
recrutering voor volgend seizoen. 

 Prijzenpakket voor de deelnemende clubs met tickets voor The Volley Nations 
League in Kortrijk: 

o periode eind mei/begin juni 2019). 
o 10 gratis tickets per effectief deelnemende club. 
o U13 speelsters/spelers gratis. 
o Bijkomende kaarten aan 10 euro. 

 Hans werkte een mooie flyer en bijpassend filmpje uit. De clubs kunnen dit 
posten/delen via hun sociale media kanalen. 

 Indien de clubs de flyers willen drukken en verspreiden is dat op hun eigen 
kosten. 

 Via Viviane werd een lijst bekomen met inspiratie voor S2V-oefeningen die de 
deelnemende clubs kunnen gebruiken op hun vriendjesdag. 

 Focus-WTV: spot van 30” 2x uitzenden: 1160 Euro en geschreven pers. 
Tegenprestatie voor vriendenprijsje: visibiliteit  Logo Focus-WTV op de 
flyers integreren. 

      IEDEREEN 
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 Hans werkte intussen ook al definitieve tekst uit die naar alle clubs verspreid 
wordt. 

 Leden van de commissie P&M én Jeugdcommissie aansporen om een aantal 
deelnemende clubs tijdens de vriendjesdag. Voordeel: feedback “on the spot” 
en leden van de commissies zichtbaarder maken tov de clubs. Het toont dat 
werking van Volley West-Vlaanderen interesse toont in wat er bij de clubs 
leeft. 

 

 
3. Ploeg in de Kijker 

  Omschrijving Wie  

  Yves heeft een voorstel van template uitgewerkt die het gemakkelijker moet 
maken voor de clubs om op een overzichtelijke en relevante manier zich voor 
te stellen. 
 

 De nadruk vd template ligt op de actuele situatie van de club. De (soms 
rijkelijk gevulde) geschiedenis komt in 2e instantie aan bod. 
 

 Hans zal het template-voorstel omzetten naar een werkbare en 
gebruiksvriendelijke template die online door de clubs kan ingevuld worden. 
 

 De clubs worden aangeschreven in volgorde van stamnummer. De eerste 14 
worden aangeschreven. Het doel is om elke 2 weken 1 ploeg te publiceren op 
basis van “first come first served” principe. Rik schrijft aan na ontvangst link 
van Hans. 

 

 

       Yves 

 

 

 

 

      Hans 

 

       Rik 

 

4. Varia 
  Omschrijving Wie  

  E-mail groep Commissie P&M wordt opgemaakt door Eric Soete. Best vanaf 
dan dit adres gebruiken voor alle communicatie. 

 

 Er dient nog een groepsfoto gemaakt te worden van de nieuwe commissie. 
Wie brengt toestel mee? 

 

 Hans heeft flyer uitgewerkt voor de halve finales van de bekercompetitie. Die 

Eric 

 

Yves 
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kunnen verspreid worden via sociale media. 
 

 Rik stelt zich kandidaat als voorzitter vd commissie en lid vd Rvb Volley West-
Vlaanderen. 

 

 

     Johny 

 

 

Volgende vergadering :  28/03 in Wingene om 20:00 
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NAAM ORGANISERENDE CLUB     

DATUM TORNOOI     

NIVEAU     

      

      

      

AANVANG TORNOOI     

PLAATS GEBEUREN     

VERANTWOORDELIJKE     
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30/6       Beveren Leie 

7/7         Zeebrugge 

14/7       Middelkerke 

21/7       Blankenberge 

28/7       Knokke-Heist 

 

Deze senioren tornooien worden georganiseerd voor 
dames en heren evenals voor de jeugd jongens en 
meisjes U16 
 

 

 

 

 


