2013 - Jaarverslag van de vereniging
Secretaris-generaal
Na het herwerken van de website In 2012 zijn we begonnen met deze mogelijkheid tot informatie van de
clubs, leden en buitenwereld in 2013 ten volle te gebruiken. Updates gebeuren nu door het secretariaat
zodat we korter op de bal kunnen spelen. Ondertussen worden hier ook reeds de boetes/schorsingen
kenbaar gemaakt. Andere info zoals verslagen, juridische klachten, uitspraken en andere info komen nu ook
op de website.
Vergunningen en transferformulieren worden nu online aangeboden.
Het Volleymagazine wordt nu online en gratis aangeboden voor iedereen.
De
volledige
webbased
toepassing
van
de
ledenadministratie,
competitieprogramma’s,
scheidsrechterstoepassingen en homologatie werden uitgewerkt en zullen in voege gaan vanaf 1 mei 2014
zodat nog meer administratie online kan gebeuren en de verschillende elementen van onze werking
gesyncroniseerd zullen verlopen.
Ik wil iedereen en in het bijzonder het personeel van harte danken voor de positieve samenwerking.
Dagdagelijks zorgen zij ervoor dat de werking vlot en efficiënt verloopt.
Ook alle vrijwilligers die hier dagelijks werkzaam zijn verdienen onze speciale dank te krijgen want zonder
hen zou het niet lukken. Ook de werking van het EVC mag hierbij vermeld worden.
Secretariaatstaken (administratieve en financiële), ondersteuning van commissiewerking, administratie van
nationale beach, administratie en activiteiten van Topvolley en Topsportschool, opmaak Volleymagazine en
Volley Info/infonota, up to date houden van website, werden op een correcte en stipte manier uitgevoerd
waarvoor dank aan het personeel, technische staf en vrijwilligers.
De verschillende verantwoordelijken namen deel aan de vergaderingen van Dagelijks Bestuur VVB, Raad
van Bestuur VVB, Raad van Bestuur KBVB, Topsportcommissie, Overleg met EVC en Liga die op de
vastgestelde tijdstippen werden gehouden en de verslagen werden gemaakt en verdeeld zoals vastgelegd.
Wij danken van harte onze subsidiërende partners die onze werking ondersteunen en mogelijk maken.
Hieronder enkele cijfers:
- competitieve leden:

nieuwe leden + heraansluitingen

wijzigingen
-

-

recreatieve leden:

nieuwe leden + heraansluitingen

wijzigingen

8.092
11.587
19.679
795
1.144
1.939

beach aansluitingen:
afgeleverde coachlicenties
bestuurswijzigingen
geregistreerde sportongevallen:

leden

sportpromotioneel

325
1.370
106

-

schrappingen
schrappingen (2° periode)

5.398
672
6.070

-

vrijheidsaanvragen decreet
transfers in onderling akkoord
vrijzetten recreatieve leden
clubontslagen
afsplitsingen

1.529
367
452
4
0

1.762
166
1.928

1

-

naamwijzigingen clubs
samensmeltingen clubs
oprichting nieuwe club
inactiviteit clubs/sectie

11
6
1
4

Een overzichtelijke tabel maakt ons de evolutie van ons ledenbestand op 30/9/2013 t.o.v. 30/9/2012
duidelijk:
Heren
- 16 j.

Dames

+ 16 j.

- 16 j.

Recreatie

+ 16 j.

Niet-speler

Heren Dames Heren Dames

Antwerpen
Limburg

+ 10
- 66

-109
-96

- 14
- 80

+ 74
- 27

+ 26
-4

+8
+3

- 29
-3

+ 13
-3

O.-Vlaanderen
Vl. - Brabant
W.-Vlaanderen
TSV

+ 23
- 18
- 25
+3

+7
- 33
- 42
-5

+ 47
- 32
+ 64
+ 12

+ 26
- 41
+ 40
- 18

+9
+ 30
+ 12
0

+ 48
+ 39
+ 37
0

30
- 39
- 13
+22

+ 27
- 24
+ 25
-8

Totalen VVB

- 73

- 278

-3

+ 84

+ 73

+ 135

- 32

+ 30

Hieruit leiden wij af dat er op 30/9/2013 in totaal 64 minder leden zijn dan op 30/9/2012 (270
competitiespelers minder, 2 niet-spelers minder en 208 recreatieve leden meer). Sommige recreatieve
leden sloten als niet-speler aan om in hun club een officiële functie te kunnen uitoefenen.
Concrete cijfers:
totaal ledenaantal op 30/9/2012: 39.198 (29.398 competitiespelers, 6.047 niet-spelers en 3.753 recreatie)
totaal ledenaantal op 30/9/2013: 39.134 (29.128 competitiespelers, 6.045 niet-spelers en 3.961 recreatie)
totaal aantal individuele leden op 30/9/2012: 40 - op 30/9/2013: 41 (1 lid meer)
Willy Corbeel
Secretaris-generaal

Karin Verlinden
Administratief Coördinator
Sporttechnisch Coördinator

Basisopdrachten:
Basisopdracht 1: Organiseren van competitieve sportbeoefening (BO 1)
1.

Het beoogde objectief, namelijk competitie op elk niveau en in elke provincie is bereikt. De verdeling
heren en dames seniorteams is volledig normaal:
Niveau
KBVBV/VVB
Antwerpen
Limburg
Oost Vlaanderen
Vlaams Brabant
West Vlaanderen
Totaal

2.

Mannenclubs
95
60
37
47
61
42
342

Vrouwenclubs
73
60
94
68
81
100
476

De verdeling jongens en meisjesteams is in het voordeel van de meisjesteams (1/2 meer teams) en
de verdere evolutie moet hier opgevolgd worden.
Niveau
Jongensteams
Meisjesteams
VVB
66
84
Antwerpen
140
302
Limburg
69
185
Oost Vlaanderen
88
157
Vlaams Brabant
117
183
West Vlaanderen
78
243
Totaal
558
1154

2

3.

Binnen de bestaande Jeugdcommissie werd er gewerkt aan de verdere uitbouw en promotie van:
a. Vlaamse Jeugd Champions League
Afdeling
Jongens
Meisjes
U19
10
9
U17
10
20
U15
9
16
U13
8
12
Totaal
37
57
b. de wedstrijdvorm 2-2.
Niveau
Jongensteams
U11
U9
Totaal
Antwerpen
teams 2-2
teams 2-2 (na Nieuwjaar)
teams 3-3 (na Nieuwjaar)
Oost-Vlaanderen
teams 2-2
teams 3-3
(na Nieuwjaar)
Competitie 2.b
Competitie 2-0
Vlaams-Brabant
2.B
2.0
West-Vlaanderen
Sportline 2.b (2de fase)
Sportline 2.0(2de fase)

4.

Meisjesteams

42
45
10
geen info ontvangen

geen info ontvangen

28 J
29 J

57 M
75 M

a.

Overzicht van de activiteiten
Inrichten van KBVBV competitie mannen en vrouwen
Inrichten van KBVBV beker seniors mannen en vrouwen
Inrichten competitie VVB reeksen mannen en vrouwen
Inrichten van Vlaamse Beker voor mannen en vrouwen
Inrichten van VVB seniors eindronden mannen en vrouwen
Inrichten Provinciale competitie mannen en vrouwen
Inrichten Provinciale Beker voor mannen en vrouwen
Inrichten van Provinciale Eindronden
Inrichten van KBKBV (Belgium) Beach mannen en vrouwen
Inrichten Vlaamse Beach competitie seniors
Inrichten provinciale Beach competitie seniors
Inrichten provinciale Beach competitie juniors
Vergaderingen Competitiecommissie

b.

Een aangepaste competitie werd georganiseerd:
Inrichten van KBVBV-jeugdeindronden jongens en meisjes
Inrichten Vlaamse Jeugdbeker voor jongens en meisjes
Inrichten Vlaamse Jeugd Champions League voor jongens en meisjes
Inrichten van VVB-jeugdeindronden jongens en meisjes
Inrichten (provinciale) Jeugdcompetities jongens en meisjes
Inrichten (provinciale) Jeugdbekercompetities jongens en meisjes
Inrichten Provinciale Jeugdeindronden
Inrichten Provinciale Beach jeugdcompetitie
Inrichten Jeugdbeachtornooien
Inrichten IPJOT opleidingstornooien
Inrichten VIS opleidingstornooien
Vergaderingen Jeugdcommissie

c.

Er werden aangepaste jeugdreglementen opgesteld en gepubliceerd voor IPJOT,
jeugdcompetitie, jeugdeindronden en jeugdbeach
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Basisopdracht 2: Organiseren van recreatieve sportbeoefening (BO 2)
Zie verslag van de Sporttechnisch coördinator voor recreatieve sportbeoefening

Basisopdracht 3: Organiseren van kaderopleiding en bijscholing (BO 3)
De federatie heeft geopteerd voor een fulltime DSKO (directeur sportkaderopleidingen) vanaf 01/10/2013:
Brecht Van Kerckhove

1.

Organiseren van kaderopleidingen is samenwerking met VTS
De federatie zal blijvend de kwaliteit van het sporttechnisch kader bewaken en ondersteunen.
Om deze doelstelling te bereiken, werden de volgende opleidingen georganiseerd:
Overzicht opleidingen 2013
 8 initiator curssussen
 4 instructeur B curussen
 1 trainer B cursus
 1 trainer A cursus

2.

Overzicht van het aantal gediplomeerden volgens de verschillende opleidingsniveaus
Haalden een diploma in 2013
 135 aspirant- initiators
 118 initiators
 48 instructeur B
 13 trainer B
 trainer A is nog lopende
Ook werden de Vlaamse trainers in kaart gebracht door het bevragen van al onze 297 clubs.
69% van deze clubs heeft geantwoord;
Algemeen
Trainer niveau
Aantal
%
A trainer
170
8%
B trainer
193
9%
Instructeur
54
2,5 %
Initiator
676
31 %
Aspirant-initiator
178
8%
Geen
896
41,5 %
Totaal
2166
100 %
Per niveau
Trainersniveau
A trainer
B trainer
Instructeur
Initiator
Aspirant-initiator
Geen

Nationaal: 53
60 %
23 %
4%
7%
6%

Niveau / aantal trainers
Divisie: 97
Regionaal: 494
33 %
8%
29 %
12,5 %
6%
4%
25,5 %
17,5 %
2%
14,5 %
48 %

Jeugd: 1030
3%
6%
2%
37 %
10 %
42 %

EVALUATIE
•
6% bij Nationaal heeft geen diploma
•
14% bij Divisie heeft geen diploma
 licentiesyteem heeft effect
•
50% bij Regionaal haalt niet gevraagde diploma
•
50% bij jeugd heeft geen diploma (8% een aspirant attest)
! bijna helft zonder diploma bij jeugdopleiding
waar de kinderen toch de basis meekrijgen
! na initiator te weinig doorstroming
! 896 trainers zonder opleiding

3.

Bijscholingen
3.1. Bijscholingen trainersfederatie
26/05: Kortrijk: zomersymposium; Bert Decuyper en Jempie Staelens – 69 aanwezigen
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30/12: Zoersel: wintersymposium; Giovanni Guidetti
 175 aanwezigen
 91 trainers vonden het Heel goed, 31 trainers goed en 53 trainers gaven geen antwoord
 58 trainers zijn geïnteresseerd voor het volgen van scoutingscursus voor beginners
 12 trainers hebben interesse voor Initiator cursus
 23 trainers hebben interesse voor Instructeur B
 10 trainers willen Trainer B worden
 34 trainers willen trainer A worden
3.2. Bijscholingen voor scheidsrechters
Zie verslag van de scheidsrechterscommissie
Basisopdracht 4: Begeleiding van de aangesloten sportclubs (BO 4)
1.

Overzicht van de begeleiding
1.1. Begeleiding inzake kwaliteitszorg
 Publicatie ‘Volley-Info’. Verschijnt periodiek op de VVB-website
 Publicaties in de Provinciale Tijdschriften. Verschijnt tweemaandelijks op de website
- Provincie Antwerpen: “Dynamisch”
- Provincie Limburg: “Volley Echo”
- Provincie Oost Vlaanderen: “Time Out”
- Provincie Vlaams Brabant: “Volley-Brabant”
- Provincie West Vlaanderen: “De Westvolley”.
1.2. Begeleiding inzake sporttechnische werking
1.2.1. Publicatie via VVB-website: www.volleyvvb.be
- promotie boeken en DVD (methodiek, oefenstof, beeldmateriaal, testing)
- links naar provinciale websites, link naar website Topvolley
1.2.2. Provinciale websites:
- competitie
- jeugd (VIS, clinic, symposium, provinciale selecties, steunpunttrainingen, IPJOT, …)
- varia (mededelingen, activiteiten, zoekertjes, EHBO, vrijwilligerswerk, …)
- Limburg: competitie, jeugd (VIS, clinic, symposium, provinciale selecties,
steunpunttrainingen, IPJOT) beleidsplan, clubactiviteiten, activiteitenagenda
provinciaal bestuur, samenstelling provinciale comités, jeugdtornooien, linken naar
clubsites…, voor trainingen aan kinderen tussen … en … jaar (methodiek, oefenstof,
beeldmateriaal, testing, …)
- Vlaams-Brabant: reglementen allerlei, beachvolley, competitie, provinciale
bestuurders, clubbesturen, clinics, symposia, alles over jeugd (VIS, clinic, symposium,
provinciale selecties, steunpunttrainingen, IPJOT, …), recreatie (met link naar de
Vriendschap), scheidsrechters, volleykampen/tornooien/stages, sporthallen.
- West-Vlaanderen: aparte website voor beach: www.vlaamsbeachvollyebal.be; uitleg
reglementen beachvolleybal voor de speelster en spelers; Provinciale opleiding
beachscheidsrechters; elke commissie heeft een apart luik met een aangepaste
indeling voor elk item apart
1.2.3. Beachwebsite : www.belgianbeachvolley.be
1.2.4. Website Topvolley : www.topvolleybelgium.be
1.3. Begeleiding inzake bestuur en administratieve werking
1.3.1 Bijscholingen
De VVB heeft 2 bijscholingen voor clubbesturen georganiseerd i.s.m. Dynamo Project te
Vilvoorde:
 21/02/2013: Behouden, erkennen en motiveren van vrijwilligers:
o In deze sessie staat het werken met “de hedendaagse vrijwilligers” centraal. Op
welke manier is jouw club een plaats waarin het aangenaam is als vrijwilliger?
 tijdens deze sessie krijg je ‘tips en tricks’ om vrijwilligers te behouden, te
herkennen en te motiveren.
 tevens wordt de context waarin het vrijwilligerswerk zich vandaag afspeelt
bediscussieerd. Een context waarin de maatschappelijke ontwikkelingen, de
vrijwilligers én de organisatie een rol spelen.
o 23 deelnemers, waarvan 1 deelnemer aangesloten bij een andere sportfederatie
 12/12/2013: Websites bouwen met Drupal:
o Tijdens deze opleiding leren sportclubbestuurders/webmasters werken met de
basisfunctionaliteiten van de Dynamo Project standaard website. Dit betreft een
bewerkte versie van de basis Drupal installatie.
o 13 deelnemers, waarvan 2 deelnemers aangesloten bij een andere federatie
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1.3.2. Onderwerpen die aangeboden worden via de website:
a. VVB-website
- Federaties (FIVB, CEV, KBVBV, Liga, AIF)
- Bestuur
- Clubadministratie
- Provincies
- Commissies (arbitrage, jeugd, juridisch, ontmoetingen, topsport, webmasters,
nationale dames)
- Arbitrage (link naar arbitrage-website)
- Trainersfederatie
- Statuten, reglementen
- Administratie:
beleidsplan,
publicaties,
ledenadministratie
(formulieren,
vrijheidsregeling, transfer), recreatie, verzekering, Anti doping, EHBO
- Jeugd: Jeugdsportfonds, jeugdcharter, technische lijn, IPJOT, VIS-project, Volley
2-2, jeugdverzekering, Panathlon
- Competitie: gegevens, uitslagen, reglementen, recreatie, beachvolley, sporthallen,
homologatie, links naar clubs
- Topsport: Nationale ploegen (mannen, vrouwen, beloftenteam, jongens, meisjes,
beachteam), programma, resultaten, Vlaamse Volleybalschool, technisch kader
- Vacatures
- Vrijwilligers
- Activiteiten
- Volleyproms
- Verantwoord sporten
b. Provinciale websites
- Inhoud Provinciale websites
- Competitie: gegevens, uitslagen, bekercompetitie, aangepaste competitie
- Clubbesturen (adressenlijst van secretarissen en voorzitters)
- Clubnieuws (aansluiting, verzekering, …)
- Jeugd: VIS-project, steunpunttrainingen, selecties, IPJOT, symposium,
inschrijvingen jeugdcompetities
- Arbitrage, scheidsrechtersaanduidingen
- Statuten, reglementen
- Beachvolleybal
- Info i.v.m. verzekering
- Vacatures
- Regio-project
- Activiteiten: sterrendag, verkiezing Volley Awards, Beste speler/speelster van het
seizoen
- Contactformulier provinciale bestuursleden
- Weetjes over volleybal
- Maandelijkse agenda
- Provinciale zoekertjes
- varia (mededelingen, activiteiten, zoekertjes, EHBO, vrijwilligerswerk, …)
c. Scheidsrechterswebsite
- Aanduidingen
- Documenten en informatie voor scheidsrechters (statuut scheidsrechters,
richtlijnen, spelregels, i.v.m. homologatie, …)
d. Beachwebsite
e. Topvolleywebsite
1.3.3 Mailings
VVB:
 via e-mail:
o Schrappinglijsten in maart en september
o Competitiereglementen in april
o Melding beschikbaarheid Volley Info op website
o Jeugdsportfonds
o Apotheose jeugdsportfonds
o Doorsturen bijscholingen, informatiesessies, Topsportevenementen,
o Persberichten
o 4 x nieuwsbrieven voor leden aangesloten bij de trainersfederatie
o Maandelijks nieuws voor leden aangesloten bij de trainersfederatie
o Uitnodigingen vergaderingen
o Verslagen
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o Uitnodigingen organisaties
 via post:
o Documenten in augustus
o Lidkaarten/coachkaarten (1x per week vanaf 15 augustus t.e.m. 15 april)
o Volley Magazine (11x: maandelijks, behalve augustus)
o Voorbereiding Algemene Vergaderingen
o Doorsturen bijscholingen, informatiesessies, Topsportevenementen,
Provinciaal:
o competitiereglementen in april
o uitnodiging Algemene Vergaderingen
o tweewekelijks provinciaal tijdschrift "Echo" naar alle Limburgse leden
o regelmatige mailings met nieuwe info naar clubbestuurders
2.

Informatie
1 2.1. Overzicht van de informatieopdracht
 Publicatie in Volleybalmagazine: zie verslag redactieraad
 Bibliotheek
De bibliotheek is opgesplitst in 2 regionale uitleenlocaties. De bedoeling is de bereikbaarheid
naar onze leden te verhogen. Met beide locaties (Split, Sportdienst Kortrijk) is een
overeenkomst gesloten rond de procedure van uitlenen en het beheer van de bibliotheek
 Website: aantal bezoekers
- VVB-website:
van 1732 bezoekers per dag naar 1024 bezoekers
van 5913 pagina’s per dag naar 4142 pagina’s
- Topvolley website:
nog te ontvangen
- Provinciale websites: nog te ontvangen van sommige provincies

Basisopdracht 5: Promoten van de eigen sporttak (BO 5)

2
1.

Overzicht van de promotie
Promotie op nationaal vlak door de organisatie van grote evenementen
TopVolleyBelgium is binnen de Vlaamse Volleybalbond verantwoordelijk voor de organisatie en de
promotie van onze sporttak op bovenlokaal vlak.
Vanuit deze cel dient er te worden gezorgd dat de belangrijke evenementen genoeg aandacht
krijgen in de media !
De evenementen die worden georganiseerd zijn:
1. BEKER VAN BELGIË: 17/02/2013
 Uitverkochte Lotto Arena
 Live op Sporza alsook op regionale zenders
 Recordaantal journalisten en fotografen van 55
 massale verslaggeving op nationale en regionale televisie
2. WK KWALIFICATIES MANNEN EN VROUWEN 22-25/05/2013
 Lange Munte Kortrijk. Beide nationale ploegen eindigen als groepswinnaar en plaatsen zich
voor de laatste WK kwalificatieronde in januari 2014
 3070 supporters voor de WK kwalificatiewedstrijden van de vrouwen
 4300 supporters voor de WK kwalificatiewedstrijden van de mannen
3. EUROPEAN LEAGUE DAMES 14-15-16/06/2013
 3400 supporters voor onze Yellow Tigers op de European League in Leuven
 3 x winst tegen Servië, Duitsland en Israël
 Zilveren medaille voor onze Yellow Tigers op de European League finale en ticket voor de
World Grand Prix
4. EK BARRAGEWEDSTRIJD BEL-GRE: 8 JUNI 2013
 mannen plaatsen zich, na de golden set 15/12, voor het EK 2013 in Denemarken.
 massale verslaggeving op nationale en regionale televisie
 ganse pagina’s in de nationale en regionale kranten
 uitverkochte Lange Munte, 2400 supporters
5. EUROPEAN LEAGUE MANNEN 28-29-30/06/2013
 3050 supporters in een overladen Arenahal in Deurne
 3 x winst tegen Slowakije, Denemarken en Oostenrijk
 Gouden medaille en 14 overwinningen op rij, voor onze Red Dragons en ticket voor World
League kwalificatie.
6. 8-LANDENTORNOOI 23-27/07/2013
 Bloso Centrum Herentals
 400-tal toeschouwers op de finaledag.
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 België zilveren medaille, onder leiding van coach-trainer Fien Callens en ass. Julien Van de
Vyver
7. BELGIAN SUPERCUP VOLLEYBAL 5/10/2013
 Uitverkochte Arenahal in Deurne.
 VDK Gent – VC Oudegem en Knack Roeselare – Noliko Maaseik
2.

Promotie op recreatief vlak door de organisatie van grote evenementen
Zie verslag van de Sporttechnisch coördinator voor recreatieve sportbeoefening

3.

Promotie op VVB vlak door de organisatie van grote evenementen
Zie verslag Commissie Promotie en Communicatie

Facultatieve Opdracht: Jeugdsport
Doelstellingen en objectieven
Net als in 2009, 2010, 2011 en 2012 geven we de clubs de kans informatie over hun
jeugdwerking door te geven aan de Vlaamse Volleybalbond (VVB).
Op basis van criteria waaraan de clubs moeten voldoen, evenals op basis van de inhoud van
de doorgestuurde documenten en een controle van de VVB, wordt een rangschikking
opgemaakt. De rangschikking bepaalt welke clubs het label goud, zilver of brons ontvangen
met de daaraan gekoppelde toelage.
De algemene doelstelling van het jeugdsportfonds-project is tweevoudig:
 een kwalitatieve verhoging van de jeugdwerking
 een bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie
De resultaten zijn als volgt:
 Een gelijk van het aantal gouden labels
o
2011 : 27
o
2012 : 38
o
2013 : 38
 Het aantal zilveren clubs blijft op peil t.o.v. 2012
o
2011 : 13
o
2012 : 14
o
2013 : 14
Op basis van hun dossier en in samenwerking met de jeugdcommissie en het secretariaat werd een
label toegekend. Onder voorbehoud van een audit en na het indienen van de nodige bewijsstukken
ontvingen de clubs de volgende toelage :
 Gouden Club : 1900€
 Zilveren Club : 750€
 Bronzen Club : 100€
Overzicht van de realisaties
De volgende acties werden ondernomen in het kader van het JSF 2013:
 eind mei:
VVB verzendt 'Bundel Project Jeugdsportfonds 2013' naar alle volleybalclubs
van de vijf Vlaamse provincies.
 vóór 30 juni:
De clubs verzenden naar of bezorgen aan de Vlaamse Volleybalbond onder
gesloten envelop volgende vereiste documenten:
 Jeugdbeleidsplan
 Technische Lijn
 Jeugdcharter
 Ingevulde 'Vragenlijst' (met nodige attesten)
 Ingevulde 'Informatie trainers en trainingsuren' (bijlage 2)
 Ondertekende Panathlonverklaring (met nodige aandacht voor Ethisch
Verantwoord Sporten (EVS)
(Inhoud van bovenvermelde zaken gaat over het seizoen 2011-2012!)
 juni - juli:
Controle door de VVB
 aug.-sept.:
Opvraging door de VVB aan de clubs van bijkomende informatie
 rond half sept.: Controle van de dossiers binnen de VVB-Jeugdcommissie
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 rond 15 oktober: De VVB brengt de club op de hoogte van het label waarvoor de club in
aanmerking zou kunnen komen
 vóór 30 oktober: De clubs bezorgen aan de VVB de nodige financiële bewijsstukken.
 november:
1. De bewijsstukken worden door de VVB gecontroleerd
2. Controle van VVB bij de clubs
 midden dec.:
Uitbetaling door de VVB van de toelage aan de club
 voorjaar 2014:
Feestelijke uitreiking van de labels.
Facultatieve Opdracht: Prioriteitenbeleid
Evaluatie
In een eerste fase is er de oprichting geweest van een technische cel onder leiding van Emile Rousseaux
die samen met een 10-tal experts themavegadering heeft gepland in verband met de inhoud van de
technische leerlijn.
De besproken thema’s zijn zeer uiteenlopend en telkens volgt er een constructieve discussie tussen de
verschillende experts.
Een paar voorbeelden van thema’s :
- geen leercontexrt zonder een minimum aan positieve attitudes
- attitudevorming versus opleidingscontexten
- attidtudereferenties voor onze trainers
o mbt trainingskledij
o mbt verzorgd uiterlijk
o mbt aanwezigheid op training en wedstrijden
o respect voor jezelf, het material, de club, …
o …
- hoe ouders betrekken bij de werking van de club ?
Daarnaast hebben we Emile Rousseaux in de verschillende (5) provincies op pad gestuurd om een
aantal basisconcepten te toetsen aan de realiteit zijnde de trainers in de provincies. Met deze feedback
werd rekening gehouden voor de verdere inhoudelijke invulling van het project.
De federatie zal ervoor zorgen dat de massa aan informatie (teksten, video’s, powerpoints, …)
toegankelijkheid én overzichtelijk kan verzameld worden op een website voor trainers en aangesloten
clubs.
Geert De Dobbeleer,
Sporttechnisch coördinator

Karin Verlinden
Administratief coördinator
Recreatie

Aantal leden
Aantal recreatieve leden op 31/12/2012
3993
Aantal recreatieve leden op 31/12/2013
4202
De niet-verzekerde leden van De Vriendschap werden niet opgenomen in het hierboven weergegeven
recreatieve ledenaantal.
Vanuit de Federatie van De Vriendschap worden stappen ondernomen om geleidelijk aan alle ploegen te
verplichten hun leden via de VVB te verzekeren. Vanaf januari 2014 worden alle nieuwe leden verplicht
via de VVB verzekerd, ook al zijn de andere leden van de ploeg reeds verzekerd via een eigen
verzekering.
-

deelname aan Ket 2 Sport
periode:
18 – 19 maart 2013
plaats:
Campus VUB - Elsene
doelgroep:
kinderen van het 5de en 6de leerjaar lagere school
info:
In totaal konden een 1000tal kinderen kennismaken met een hele
waaier sporten waaronder volleybal. Op onze stand kregen ze een
initiatie van 15 à 20 minuten.
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-

deelname aan Mission Olympic
periode:
13, 14, en 16 mei 2013
plaats:
in en rond het Koning Boudewijnstadion
doelgroep:
kinderen van het 5de en 6de leerjaar lagere school
info:
In totaal konden een 6000tal kinderen kennismaken met een 30-tal
olympische sporten waaronder volleybal. Op onze stand kregen ze een initiatie
van 15 à 20 minuten.

-

deelname aan de Gordel voor Scholen
periode:
24 en 25 juni 2013
plaats:
Park Tervuren
doelgroep:
kinderen uit basis- en secundair onderwijs, leerlingen met een
beperking
info:
De kinderen gaan ’s ochtends eerst fietsen of wandelen. Nadien
komen ze allemaal samen in het Park van Tervuren waar er
randanimatie met tal van sporten voorzien is. De stand van de VVB
waar de deelnemende kinderen een partijtje volleybal kunnen spelen,
maakt deel uit van de randanimatie.

-

deelname aan de Bloso Zomer Promotietoer
periode + plaats:
30 juni 2013
9 juli 2013
15 juli 2013
16 juli 2013
18 juli 2013
19 juli 2013
12 augustus 2013
13 augustus 2013
19 augustus 2013
doelgroep:
Info:

Hofstade
Ganshoren
Koksijde
De Panne
Middelkerke
Westende
Blankenberge
Wenduine
Bredene

Het programma stond open voor jong en oud, voor families en voor
individuele deelnemers.
De deelnemers konden kennismaken met een hele reeks sporten. Op
onze stand kregen ze een initiatie in de verschillende
volleybaltechnieken en konden ze een partijtje (beach)volleybal spelen.

-

Vlaams Beachkampioenschap
periode:
4 augustus 2013
plaats:
Knokke
doelgroep:
provinciale beachkampioenen
info:
De provinciale beachkampioenen mannen en vrouwen strijden voor de
titel van Interprovinciaal Beachkampioen.

-

deelname aan het Gordelfestival
periode:
1 september 2013
plaats:
Hofstade – Bloso domein
doelgroep:
Het programma stond open voor jong en oud, voor families en voor
individuele deelnemers.
Info:
onze stand maakte deel uit van de sportieve randanimatie van het
evenement. De deelnemers konden er beachvolleybal spelen.

-

deelname aan Marktsport
periode:
29 oktober 2013
plaats:
Brugge - Albertpark
doelgroep:
kinderen en jongeren vanaf 8 jaar
info:
Op onze stand konden de deelnemers een initiatie volgen en
wedstrijdjes volleybal spelen. In totaal namen 1100 kinderen deel.

Joeri Van de Wiele,
Sporttechnisch coördinator voor recreatieve sportbeoefening
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Topsportcommissie
1.

Voorbereiding en deelname internationale wedstrijden, de structurele topsportwerking, de
begeleiding en omkadering van geregistreerde elitesporters, beloftevolle jongeren en jonge
topsporttalenten en voor programma’s van talentdetectie en talentontwikkeling buiten de
topsportschool (FO 3.1)

a)

Strategische doelstelling(en) en objectieven FO 3.1
- Binnen de structuren van de Vlaamse Volleybalbond talenten detecteren, ontwikkelen en laten
doorstromen tot volwaardige professionele topspelers die de basis vormen voor de ruime kern
van de nationale teams.
- Objectieven:
o Jaarlijks 1 tot 3 spelers die doorstromen tot de kern van de nationale seniorenploegen
o Doorstoten met de nationale senioren ploegen tot de eindrondes van de Europese
kampioenschappen en wereldkampioenschappen. Top 12/8 EK en top 16 WK
o Via deelname aan internationale competities (kwalificaties en eindronde EK, WK, enz…)
stijgen op de wereldranking zodat naast de prekwalificatie OS, België een extra kans krijgt om
zich te plaatsen via een World Olympic Qualification tournament. De deelname hangt hier af
van de plaats op de wereldranking.

b)

Overzicht van de werking in 2013:
- Beschrijving van de uitvoering van het integraal topsportbeleid (o.a. talentdetectie,
talentontwikkeling, …).
o De topsportcommissie
o De topsportcommissie (Topvolley) staat in voor het beheer van:
▪
Nationale mannenploeg
▪
Nationale vrouwenploeg
▪
Nationale Beachteams
▪
Be Gold Jongens en Meisjes
▪
Selectieteams Junioren en Jeugd jongens en meisjes
▪
Topsportschool 1ste 2° en 3° graad
▪
Talentidentificatie en selectie
▪
Evenementen met betrekking tot Topvolley
o De topsportcommissie rapporteert aan dagelijks bestuur VVB
o Structuur topsportcommissie 2013
▪
Vaste leden:
• Voorzitter KBVBV: Willy Bruninx
• Voorzitter VVB: Jean-Paul Debuysscher
• Secretaris-generaal: Willy Corbeel
• Hoofd financiële cel, Financieel beheerder VVB : Luc Pepels
• Hoofd cel organisatie, ondervoorzitter VVB: Etienne Mertens
• Hoofd cel marketing, communicatie en promotie, Algemeen Directeur VVB (STC):
Geert De Dobbeleer
• Topcoach, coach nationale ploeg vrouwen: Gert Vande Broek
• Topcoach, coach nationale ploeg mannen, Hoofd Technisch Kader: Dominique
Baeyens
• DSKO: Brecht Van Kerckhove
• Verslaggeving: Sabine Neukermans (administratie VVB topsport)
• Voorzitter topsportcommissie, technische cel, Algemeen Directeur Topsport
(TSC): Koen Hoeyberghs
▪

Technische cel (indoor en beach):
• Inhoudelijke invulling:
o Invulling leerlijn, training en wedstrijdprogramma
o Coaching trainers, kaderopleiding, bijscholingsplan, methodiek, scouting
o Inschakelen experten
o Medische begeleiding
o Voorstellen rond promotie, kaderopleiding, jeugdsport
o Invulling detectie
o Selectie: selectiecriteria, voorbereiden selectiecommissie
o Uitwerken uitstroomtraject en invulling postformatie
o Agenda trainersvergaderingen
o Bepalen noodzakelijke logistieke ondersteuning topsportschool, selecties,
teams
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▪

▪

▪

o Personeelsbeleid: evaluatie van en voorstellen tot aanpassingen technisch
kader
o Bepalen van sportieve doelen en voorbereiden vierjarig beleidsplan en
actieplan topsport
• Programmering topsportbeleid:
• Concrete Invulling training- en wedstrijdprogramma topsportschool, teams
federatie, beachteams en selecties
• Contacten Topclubs, topspelers, Liga’s, professionele beachteams:
o Communicatie van het topsportbeleid en het programma van de federatie naar
de topclubs en omgekeerd
o Op elkaar afstemmen van programma’s
o Gezamenlijk voorstellen uitwerken tot professionalisering competitie
Marketing en communicatie cel:
• Marketingbeleid
• Sponsoringbeleid
• Mediabeleid Informatie naar leden en pers
• Events
Organisatie cel:
• Organisatie topevenementen
• Logistieke ondersteuning events
• Materiaalmanagement
Financiële cel: Financieel beheerder
• Bepalen van budget voor Topsport
• Budgetbeheer: maandelijkse rapportering aan topsportcommissie
• Subsidiëring Overheid

o VIS project

Situering: Het “Volleybal is Spelen” project werd in 2002 ingediend via de facultatieve
opdracht Jeugdsport en is vanaf 2008 overgenomen door de Jeugdcommissies van de 5
Provinciale Comités. De eerste bedoeling is nog steeds jongeren tussen 6 en 8 jaar, via
aangepaste volleybal spelvormen, te winnen voor de volleybalsport en in een tweede
optiek ervoor te zorgen dat talenten kunnen geïdentificeerd worden. Jaarlijks worden er
minimaal 15 VIS-tornooien georganiseerd en worden de begeleiders driemaal per jaar
bijgeschoold.
Detectieproject
Detectie project en ondersteuning regionale trainingen
o Situering: om de instroom van de topsportschool te garanderen is het noodzakelijk de
kinderen al vanaf jonge leeftijd in kaart te brengen en jonge talenten te ondersteunen. Dit
gebeurt via de volgende deeldomeinen van het VOLTIS-project:
▪
Testing en screening:
• Detectie:
o Jeugdcompetities opvolgen
o Circuit tornooien
o IPJOTS bijwonen
o Clubtrainingen
o Bezoeken provinciale selecties
o Detectie vanuit het participeren bij de provinciale trainingen vanaf 2013-2014
• Screening:
o Voltis: testen in de provincies vanaf 11 jaar
o Landelijke screeningsmomenten van talenten vanuit database:
▪ Eerste graad in januari/februari
▪ Tweede graad: kerstvakantie
▪
Via een netwerk van recruters binnen de provincie deze de jeugdcompetities en
clubs screenen op aanwezig talent.
▪
Organisatie en geven van Steunpunttrainingen, provinciaal en landelijk met het
accent op techniek:
o
Doel:
▪ Verbeteren van de begeleiding van de talenten
▪ Uitbreiden van aantal trainingsuren
▪ Contacten met talenten motiveren
▪ Ondersteuning van clubs door extra training
▪ Permanente bijscholing: trainers kunnen trainingen bijwonen
o
Doelgroep: van 10 tot 14 jaar
o

o
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▪

-

Bijscholing van de club – jeugdtrainers: Jaarlijkse Jeugdsport – bijscholing en
Provinciale Jeugdsport bijscholing
o
Doel: competentie verhogen van trainers binnen de club
o
Doelgroep: jeugdtrainers

Beschrijving van het gerealiseerde topsportprogramma, in het bijzonder van de op het addendum
topsport weergegeven elitesporters en de beloftevolle jongeren.
o Senioren mannen
▪ Einde competitie 23 april
▪ Mei: trainingen stages met wedstrijden voorbereiding WK kwalificatie 1ste ronde
▪ 22/5-25/5: WK kwalificatie 1ste ronde
▪ 1/06 kwalificatie EK 3de ronde BEL-GRE
▪ 8/06 kwalificatie EK 3de ronde BEL-GRE
▪ Juni-Juli: Euro League + final 4
▪ Augustus: trainingen en stages met wedstrijden voorbereiding EK
▪ September 19/09 tot 26/09 : EK (DEN-POL)
▪ 19/12-31/12 trainingen stages met wedstrijden voorbereiding WK kwalificatie 3de ronde
januari 2014
o Junioren mannen
▪ Jan-mei: trainingen stages met wedstrijden voorbereiding kwalificatie WK.
▪ 7-12 mei: Kwalificatie WK FRA
o Jeugd jongens
▪ Jan-mei: trainingen stages met wedstrijden voorbereiding kwalificatie
▪ 3-7 januari 3-7 EK kwalificatie 2de ronde
▪ 12-21 april: EK (BIH en SRB)
▪ 27/06-7/07: WK Mexico
▪ 14-19 juli: EYOF Nederland (Utrecht)
▪ 23/7-29/7: 8-landen tornooi
▪ Juli-augustus : trainingen stages met wedstrijden voorbereiding WK, EYOF, 8
landentornooi
▪ Voorbereiding en Barrage wedstrijd tegen AIF (december 2013)
o Senioren vrouwen
▪ einde competitie 23 april
▪ Mei: trainingen en stages met wedstrijden voorbereiding EK
▪ 23-26 mei: WK kwalificatie 2de ronde
▪ Juni: trainingsprogramma voorbereiding Euro League
▪ 13 juni tot 14 juli: European League Poule
▪ 19-20 juli: European League Final 4
▪ Augustus: trainingen en stages met wedstrijden voorbereiding EK
▪ 6-14 september: EK Duitsland/Zwitserland
▪ 19/12-31/12 trainingen stages met wedstrijden voorbereiding WK kwalificatie 3de ronde
januari 2014
o Junioren vrouwen
▪ Jan-mei: trainingen stages met wedstrijden voorbereiding kwalificatie WK.
▪ 7-12 mei: Kwalificatie WK SRB
o Jeugd meisjes
▪ juni-juli: trainingen stages met wedstrijden voorbereiding 8 landentornooi
▪ 3-7 januari 2013 EK kwalificatie 2de ronde
▪ 14-19 juli: EYOF Nederland (Utrecht)
▪ juni-juli: trainingen stages met wedstrijden voorbereiding 8 landentornooi
▪ 22 tot 28 juli: 8-landen tornooi Herentals
▪ Voorbereiding en barrage wedstrijd tegen AIF (december 2013)

c)

Behaalde resultaten en effectmeting in functie van de gestelde objectieven
 Nationale ploegen
o Meisjes: jeugd en junioren
 EK kwal jeugd 2de ronde 2013 (Rusland) poule A : 3de plaats
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8 landen jeugd 2013 (België): 2de plaats
WK kwal junioren 2013 (SRB) 3de plaats

o Jongens: jeugd en junioren
 EK kwal jeugd 2013 (Hongarije) 2de ronde poule E: 1ste plaats
 EK jeugd 2013 (Servië Bosnië en Herzegovina): 3de plaats brons
 WK jeugd 2013 (Mexico): 9de plaats
 EYOF jeugd 2013 (Nederland): 7de plaats
 8 landen jeugd 2013 (Italië): 3de plaats
 WK kwalificatie junioren 2013 (FRA) 2de plaats
o Senioren dames:
 Euro League: 2de plaats en kwalificatie voor de Grand Prix
 Euro League 2013 poule B: 1ste plaats
 Euro League 2013 final 4 (Bulgarije): 2de plaats, geplaatst Grand Prix 2014
 EK 2013 (GER) derde plaats Brons
o Senioren heren:
 Euro League: 1ste plaats en kwalificatie voor de World League
 Kwal EK 2013 2de ronde 2012 (Beglië-Estland): 2de plaats
 Kwal EK 2013 3de ronde juni 2013 (BEL-GRE): GRE 0-3, BEL 3-2 GS Belgë
 Euro League 2013 poule A: 1ste plaats
 Euro League 2013 final 4 (Turkije) : 1ste plaats, gepl kwal Worl League
 EK 2013 (POL DEN): 6de plaats
 Beach:
o
Geen topsportwerking bij de senioren
o
Jongens: Youth Continental Cup
▪
Wedstrijd 1: Noorwegen-België:2-1 (21-13, 15-21, 15-10)
▪
Wedstrijd 2: België-Ijsland: 2-0 (21-10, 21-14)
▪
Wedstrijd 3: Noorwegen-België: 2-0 (27-25, 21-14)
o
Meisjes: Youth Continental Cup
▪
Wedstrijd 1: Noorwegen-België:2-0 (21-11, 24-22)
▪
Wedstrijd 2: België-Ijsland: 2-1 (21-17, 17-21, 15-13)
▪
Wedstrijd 3: Noorwegen-België: 2-1 (21-19, 17-21, 15-7)
 Talentontwikkeling en talentdetectie
o Detectie en screening
o Evaluatie:
▪
Doel: al de spelers worden in kaart gebracht vanaf 11 jaar
▪ Doelgroep: 12 tot 14 jaar, vanaf 1012 vanaf 11 jaar
▪ Effect: talenten detecteren –> instroom topsportschool
• Alle huidige spelers van de topsportschool en selectie werden gedetecteerd
op jonge leeftijd. (met uitzondering van een speelster die niet naar de selectie
kwam)
• Diegenen die erkend worden als talent wensen meestal ook in te stappen in
de topsportschool.
o Talentontwikkeling: Organisatie en geven van steunpunttrainingen, provinciaal en landelijk
met het accent op techniek:
▪
Frequentie: elke speler(sters) kan maximum 20 trainingen volgen. Waarvan 10
provinciale trainingen (10 jongens/10 meisjes) & 10 landelijke trainingen. In zijn
totaliteit komt dit neer op 180 provinciale en 15 landelijke trainingen voor de
verschillende groepen.
▪
Effect:
▪
Verhoogd contact met talenten voorafgaand op de selectiewerking en de
topsportschool
▪
Motivatie spelers en ouders voor topsportschool
▪
Verhoogd contact met club zodat de trainers en clubs positief samenwerken met de
projecten van de federatie
▪
Kwalitatieve verhoging van de instroom voor de selectiewerking
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o Bijscholing van de club – jeugdtrainers: Jaarlijkse Jeugdsport – bijscholing en Provinciale
Jeugdsport bijscholing
▪
Frequentie: contact met de trainers, aansluitend op de regionale en landelijke
trainingen
▪
De clubtrainers worden uitgenodigd op de provinciale trainingen voor een demo
training van de jeugdtoptrainers.
▪
Effect:
▪
De plaatselijke jeugdtrainers maken gebruik van de opportuniteit om zich bij te
scholen via het bijwonen van trainingen en het verkrijgen van bijkomende informatie.
Evaluatie van de resultaten op basis van de effectmeting
 Nationale ploegen:
o
Heren
o
Voor het eerst konden de heren zich plaatsen voor de final 4 van een Euro League.
Door de 1ste plaats werden ze voor 2014 opgenomen in de World League (group 2)
o
De heren konden zich In twee wedstrijden tegen Griekenland plaatsen voor de
eindronde van het EK. (DEN/POL). Op het EK behaalden zij een 7de plaats. We
moeten meer dan 60 jaar teruggaan (tot 1951) voor een hogere ranking op het EK (5de
plaats in FRA) Door dit resultaat zijn de heren automatisch geplaatst voor het EK in
2015. Op de Europese ranking zijn ze opgeklommen tot de 10de plaats. Op de
wereldranking tot de 37ste plaats.
o
Dames
o
Bij een eerste deelname aan de Euro League werd niet alleen een final 4 bereikt maar
tevens een 2de plaats. Hierdoor kunnen ze automatisch deelnemen aan de Grand Prix
in 2014 (Group 2)
o
Op het EK werd een historische bronzen medaille behaald. Op de Europese ranking zijn
ze opgeklommen tot de 10de plaats. Op de wereldranking tot de 22ste plaats.
o
Alle topspelers en topspeelsters die in aanmerking kwamen voor selectie waren bereid om
deel te nemen aan het programma van de nationale ploeg.
o
Jeugd en junioren
o
De jeugd jongens konden zich via een eerste plaats in de kwalificaties EK plaatsen voor
het EK en behaalden op het EK een prachtige bronzen medaille. Op het WK vielen ze
net buiten de top 8. De meisjes konden zich met een derde plaats achter RUS en ITA
niet plaatsen voor het EK. De beiden junioren teams werden uitgeschakeld in de
kwalificaties voor het WK

d)



Beach
o
Vanuit een eerste jaar selectiewerking werden een meisjes en jongens team voorbereid op
de Youth Continental Cup. Dit gaat om een eerste tornooi op weg naar plaatsing voor de
YOG. Ze zijn beiden derde geworden in de eerste ronde van deze Youth Continental Cup.
met 32 teams verdeeld over 8 poules van 4. De eerste 2 van elke poule gaan naar het finale
tornooi.
o
De voorbereiding en competitie waren een succes betreffende engagement maar om echt
door te dringen tot de top is het noodzakelijk om verder te professionaliseren. Een eerste
stap is het bestendigen van de selectiewerking, het uitbreiden van het aantal de
selectietrainingen en het aanbieden van een winterprogramma.



Talentontwikkeling en talentdetectie
o
De doelstellingen werden gerealiseerd.
o
De instroom voor de eerste graad en tweede graad was een succes. Er werden 17 spelers
met potentieel om door te stoten tot de jeugd selecties ingeschreven. In de tweede derde
graad werden er 20 nieuwe leerlingen bijgekomen. (Totaal: 50 leerlingen)

e)

Desgevallend bijsturing van het beleidsplan 2013-2016.
o
Geen bijkomende aanpassingen

2.
a)

Topsportscholen (FO 3.2)
Strategische doelstelling(en) en objectieven FO 3.2
o Voor een optimale ontwikkeling met het oog op topvolleybal een aangepast programma met
voldoende trainingsprikkels aanbieden met aandacht voor preventie, core-stability, fysieke
ontwikkeling, voeding, het mentale en bewegingskwaliteit en dit vanaf de eerste graad.
o Instroom verzekeren voor nationale seniorenploegen met als tussenliggend doel Top-12 en top 8
van Europa.

15

o Van de leerlingen die uitstromen streven we ernaar dat de meerderheid terecht komt in de kern
van een team van op het hoogste niveau in België en dat gemiddeld jaarlijks 1 tot 3 spelers
doorstoten tot de kern van de nationale senioren.
b)

Overzicht van de werking in 2013.
o Beschrijving van de wijze van ondersteuning van de topsportschool door de federatie
De topsportschool heeft een sleutelpositie binnen het topsportbeleid van de federatie:
o De topsportschool volleybal heeft tot doel talenten te vormen van hoog niveau die kunnen in
aanmerking komen voor selectie voor het nationaal team.
o De nationale jeugdselecties bestaan voor het grootste deel uit spelers van de topsportschool.
o Er is een nauwe samenwerking tussen het technisch kader van de topsportschool en dat van de
landelijke en nationale selecties.
o Via de topsportschool biedt de federatie getalenteerde jongeren de kans voldoende uren te
trainen in een professionele omkadering
o De federatie zorgt voor financiële en administratieve ondersteuning van de TSV
o De federatie heeft een eigen sportcentrum (EVC) waarbij de topsportschool als prioritaire
gebruiker beschouwd wordt. De topsportschool maakt zo gebruik van de sportzalen, Beach
terreinen, vergaderlokalen, kinelokaal, powerzaal en restaurant van het EVC.
o Aan het sportcentrum is een internaat verbonden dat volledig ter beschikking gesteld wordt van
de topsportschool.
o De federatie heeft 4 eigen ploegen in competitie met spelers uit de topsportschool (1 speler
speelt mee met de jongens ploeg en studeert reeds in het hoger onderwijs)
o meisjes Liga B: Christophe Achten
o jongens Liga B: Joel Banks en Filip Van Der Bracht
o jongens 2de Divisie: Maarten De Roey
o meisjes 2de Divisie: Fien Callens
o Leerlingen die niet in een ploeg spelen van de federatie:
o 5 speelsters die reeds aansluiten met het hoogste Belgische niveau trainen onder
begeleiding van Julien Van de Vyver (jeugdtoptrainer) in eredivisie. (Kieldrecht)
o 3 jongens die in aanmerking komen om extra mee trainen bij een club
o Attesten van de medische keuringen van de leerlingen topsporters voor het schooljaar 2013-2014
zijn reeds doorgegeven.

c)

Behaalde resultaten en effectmeting in functie van de gestelde objectieven
o Heren
o lijst van ruime selectie van 23 zomer 2012 nationale ploeg heren: 11 op 23 spelers hebben
in de topsportschool gezeten
o Lijst van 12 voor kwal EK 2012: 6 op 12 spelers hebben in de topsportschool gezeten
o Leeftijden
o Verschil tussen jongste en oudste speler is 15 jaar.
o 10 van de 23 spelers uit de topsportschool zijn jonger dan 25 voor de topsportschool.
(tussen 1999 tot 2003)
o Dames
o lijst van ruime selectie van 19 zomer 2012: 12 op 19 speelsters hebben in de topsportschool
gezeten
o Lijst van 12 voor kwal EK 2012: 6 op 12 speelsters hebben in de topsportschool gezeten
o Leeftijden
o Verschil tussen jongste en oudste speelster is 14 jaar.
o 8 van de 19 spelers uit de topsportschool zijn jonger dan 24 jaar. (89 tot 93). Zij zijn
tussen 11 jaar en 7 jaar geleden geselecteerd voor de topsportschool. (tussen 1999 tot
2003)

d)

Evaluatie van de resultaten op basis van de effectmeting
De topsportschool vormt de basis van de nationale jeugdploegen. Er is een zeer goede
doorstroming naar liga B en A Heren en Ere Divisie Dames en de nationale ploegen.
o Heren:
o 54 spelers uit de topsportschool bereikten reeds het hoogste niveau in België (Liga A) of
zijn internationaal. Totaal: 170 lln vanaf schooljaar 98-99
o 21 op 31 spelers geselecteerd voor de nationale senioren ploeg komen uit de
topsportschool (vanaf geboortedatum ’82). (68%)
o Van de 30 spelers die de in de topsportschool gezeten hebben en nog maar 18,19 of 20
jaar zijn (geboortedatum 95,94,93) spelen er nu al 4 in Liga A en 10 in liga B.
o
Dames
o 74 speelsters uit de topsportschool bereikten het hoogste niveau in België (Liga A) of zijn
internationaal. Totaal: 140 lln vanaf schooljaar 95-96
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o 20 op 30 speelsters geselecteerd voor de nationale senioren ploeg komen uit de
topsportschool (vanaf geboortedatum ’80). ( 67%)
o Van de 26 speelsters die in de topsportschool gezeten hebben en nog maar 18,19 of 20
jaar zijn (geboortedatum 95,94,93 of 18,19 en 20 jaar) spelen er nu al 10 in Ere Divisie.
Desgevallend bijsturing van het beleidsplan 2013-2016
Via een charter ‚topsportschool clubstatuut’ is het mogelijk, indien dit een belangrijke sportieve
meerwaarde betekent voor een speler of speelster uit de topsportschool, om zowel uit te komen voor
een ploeg van de federatie als voor een club die een professionele begeleiding geeft.

e)

Via een charter ‚trainen in de club is het mogelijk, indien dit een belangrijke sportieve meerwaarde
betekent voor een speler of speelster uit de topsportschool, om ten hoogste 2 keer extra mee te
trainen bij een club die een professionele begeleiding geeft.
Het Hoofd Technisch Kader van de federatie bepaalt welke spelers of speelsters hiervoor in
aanmerking komen.
Koen Hoeyberghs,
Topsportcoördinator
Ontmoetingscommissie / Organisaties
A. Samenstelling commissie
Verantwoordelijke: Gilbert Moorthamer
Leden:
Antwerpen
Marc Van Braekel
Limburg
José Olefs/Luc Budenaers vanaf sept.2013
Oost-Vlaanderen
Gilbert Moorthamer
Vlaams-Brabant
Andre Rondou
West-Vlaanderen
Eddy Degrave
B. Werking
18 februari
15 april
17 mei
30 mei
10 september
15 oktober
15 december
-

Competitiereglement 2013-2014
Reglementen Vlaamse Beker en Jeugdbeker
Voorbereidingen einde seizoen en eindronden
Reeksindelingen
Trekking Vlaamse Beker/jeugdbeker
Aanbestedingen eindronden
Reglementen VVB-eindronden en Jeugdorganisaties
Voorstel kalender 2013-2014

Aanwezig op VVB-eindronden, VVB-jeugdorganisaties,Finales Vlaamse Beker en Jeugdbeker en
bijwonen Raad van Bestuur VVB.
Bijhouden kalenderwijzigingen en aanvragen oefenwedstrijden en tornooien

C. Overzicht kampioenen VVB stijgers en dalers
Heren:
Kampioen:
1° VVB A:
KVC Racing Genk A
1° VVB B:
M.Siks Blaasveld VC
Dalers:
1° VVB A:
Hellvoc Hemiksem-Schelle
1° VVB B:
Vc Panda’s Lokeren
Kampioen:
2° VVB A:
Bevo Geetbets
2° VVB B:
PN Waasland Kruibeke/Nieuwkerken B
2° VVB C:
Vc Packo Zedelgem
Dalers:
2° VVB A:
BVMV Focus Vosselaar B
2° VVB B:
Vc Global Wineries Kapellen B
2° VVB C:
VDK Gent Heren B
Bijkomende stijgers:
VTI Blok Hasselt
Zuun Volleybalclub
Dames:
Kampioen:
Dalers:

1° VVB A:
1° VVB B:
1° VVB A:
1° VVB B:

Jaraco As
Avanti Aalter
Vc Herenthout
VT Kemzeke/Stekene
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Kampioen:
Dalers:

2° VVB A:
2° VVB B:
2° VVB A:
2° VVB B:

Bijkomende dalers:

Koninklijke Mortsel VC B
VT Optima Lendelede
FH Nijlen
Isorex Ladies Nazareth
Zuun Volleybalclub

Promoveerden als kampioen uit de provincie
Dames
Antwerpen
Vc Olen
Limburg
Dievoc Diepenbeek
Oost-Vl.
Mevoc Meerbeke
Vl. Brabant
Volley Haasrode Leuven B
West-Vl.
PV Sound Tievolley Tielt B

Heren
Vc Herenthout
Molok-Stal Beverlo
Vc Aalter
Jeugdvolleybal Londerzeel
Vc Loppem

Bijkomende stijgers:
Dames

Heren
Kruikenburg Ternat
Mendo Booischot B
VT Kortrijk
Axor Bocholt
VST Lions Turnhout
Mavo Dilsen-Stokkem

D. Vlaamse Beker + Jeugdbeker
Heren
1.Mendo Booischot B
2.FH Nijlen
Dames
1.Forza Oudenaarde
2.Boxx Fixit Kalmthout
Jongens Junioren
1.Gea Happel Amigos Zoersel
2. VT Marke-Webis Wevelgem
Meisjes Junioren
1. Mendo Booischot
2. Hermes Volley Oostende
Jongens Scholieren
1. Mendo Booischot
2. Volley Haasrode Leuven
Meisjes Scholieren
1. Govok Cammaert Gooik
2.Boxx Fixit Kalmthout
Jongens Kadetten
1. Mendo Booischot
2. Gea Happel Amigos Zoersel
Meisjes Kadetten
1. Mevoc Meerbeke
2. Gea Happel Amigos Zoersel
E.
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Rangschikkingen
VVB-Jeugdkampioenschappen
Meisjes
U19
1 VKT Torhout
2 DV Hasselt
3 Mevoc Meerbeke
4 Govok Cammaert Gooik
5 Kon. Mortsel VC
U17
1 Mevoc Meerbeke A
2 Hermes Volley Oostende
3 Kon. Mortsel VC
4 Govok Cammaert Gooik
5 Kivola Riemst
U15
1 VDK Gent Dames
2 Bovoc Bouwel
3 Jeugdvolleybal Londerzeel
4 Roveka Stevoort
5 PV Sound Tievolley Tielt
U13
1 VOC Schriek
2 Volley Haasrode-Leuven
3 Davo Wevelgem
4 DV Hasselt
5 VDK Gent Dames
U11
1 Govok Cammaert Gooik
2 Olvoc Olen
3 PV Sound Tievolley Tielt
4 VDK Gent Dames
5 KVC Racing Genk
Jongens
U19
1 Gea Happel Amigos Zoersel
2 VT Marke-Webis Wevelgem
3 Sparvoc Lanaken
4 Davoc Lot
5 Sferos Deinze
U17
1 Mendo Booischot
2 Lizards Lubbeek-Leuven
3 VTI Hasselt
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4 Knack Roeselare
5 Vc Kalken
U15
1 Mendo Booischot
2 Packo Zedelgem
3 VDK Gent Heren
4 VBT Machelen
5 Kivoc Kinrooi
U13
1 Mendo Booischot
2 Knack Roeselare
3 PNV Waasland Kruibeke/Nieuwkerken
4 Lizards Lubbeek-Leuven
5 KVC Racing Genk
U11
1 Rembert Torhout Heren
2 Vc Zoersel
3 Kivoc Kinrooi
4 VBC St-Laureins
5 Lizards Lubbeek-Leuven
VVB-Jeugdbeker
Meisjes
U19
1 Hermes Volley Oostende
2 Mendo Booischot
3 VDK Gent Dames
4 Volley Haasrode-Leuven
5 Kivola Riemst
U17
1 Datovoc Tongeren
2 Bevo Roeselare
3 Mendo Booischot
4 Mevoc Meerbeke B
5 Kruikenburg Ternat
U15
1 Mevoc Meerbeke
2 Datovoc Tongeren
3 VBK Smash Oud-Turnhout
4 Kruikenburg Ternat
5 Hermes Volley Oostende
U13
1 Jeugdvolleybal Londerzeel
2 Isorex Ladies Nazareth
3 Gea Happel Amigos Zoersel
4 Dievoc Diepenbeek
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5 Vlamco Vlamertinge
U11
1 Datovoc Tongeren
2 Volley Haasrode-Leuven
3 Davo Wevelgem
4 Spinley Dessel
5 VBC St-Laureins
Jongens
U19
1 Lizards Lubbeek-Leuven
2 Vc Argex Duvel Puurs
3 PNV Waasland Kruibeke/Nieuwk.
4 Rembert Torhout Heren
5 Vc Helios Zonhoven
U17
1 Gea Happel Amigos Zoersel
2 Vc Helios Zonhoven
3 Roepovo Poperinge
4 Kruikenburg Ternat
5 Dynaco Lede
U15
1 Noliko Maaseik
2 Gea Happel Amigos Zoersel
3 Knack Roeselare
4 Lizards Lubbeek-Leuven
5 BMV Beveren/Melsele
U13
1 Noliko Maaseik
2 Gea Happel Amigos Zoersel
3 Volley Haasrode-Leuven
4 VT Marke-Webis Wevelgem
5 Vc Kalken
U11
1 Wegi Groot Lille
1 Kruikenburg Ternat
3 Volley Bredene
4 Noliko Maaseik
5 PNV Waaslaad Kruibeke/Nieuwk.
VVB-eindronden
Tweede plaats Heren eerste provinciale
1 PNV Waasland Kruib/Nieuwk
2 Kruikenburg Ternat
3 Mendo Booischot B
4 VT Kortrijk
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5 Axor Bocholt
Tweede plaats Dames eerste provinciale
1 VKT Torhout B
2 Vc Kasterlee
3 Kuros Zulte Dames
4 HVC Helchteren
5 Berg-op Wijgmaal
1ste plaats eerste divisie heren
1
M.Siks Blaasveld Vc
2

KVC Racing Genk A

2de plaats tweede divisie heren
1
Zuun Vc
2

VTI Hasselt

3

Zovoc Zomergem

1ste plaats eerste divisie dames
1
Jaraco As
2

Avanti Aalter

2de plaats tweede divisie dames
1
Sijos Menen
2

Velvoc Veltem/Beisem

11de plaats tweede divisie dames
1
Warsco-Units Eisden
2

Zuun Volleybalclub

Nationale jeugdkampioenschappen
Meisjes
U19
1 SC THIMISTER-HERVE
2 MENDO BOOISCHOT
3 VKT TORHOUT
4 JS CHAPELLE-THUILLIES
U17
1 MEVOC MEERBEKE
2 GOVOK CAMMAERT GOOIK
3 SC THIMISTER-HERVE
4 JS CHAPELLE-THUILLIES
U15
1 MEVOC MEERBEKE
2 SC THIMISTER-HERVE
3 GEA HAPPEL VOC AMIGOS ZOERSEL
4 JS CHAPELLE-THUILLIES
U13
1 SC THIMISTER-HERVE
2 JV LONDERZEEL
3 JS CHAPELLE-THUILLIES
4 VOC SCHRIEK
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Jongens
U19
1 GEA HAPPEL AMIGOS ZOERSEL
2 VBC AXIS SHANKS GUIBERTIN
3 VT MARKE-WEBIS WEVELGEM
4 JS BAUDOUR
U17
1 MENDO BOOISCHOT
2 VOLLEY HAASRODE LEUVEN
3 BW NIVELLES
4 NAMUR VOLLEY
U15
1 MENDO BOOISCHOT
2 GEA HAPPEL AMIGOS ZOERSEL
3 VBC AXIS SHANKS GUIBERTIN
4 SKILL VC TOURNAI
U13
1 NOLIKO MAASEIK
2 MENDO BOOISCHOT
3 WAREMME VC
4 SKILL VC TOURNAI
F. Homologatie
Samenstelling commissie:
Verantwoordelijke: Willy Vinck
Secretaris:
Gisele Van de Ven
Leden:
Antwerpen:
Willy Vinck
Limburg:
Jan Voortmans
Oost-Vlaanderen:
Rudolf Van Hove
Vlaams-Brabant:
André Debois
West-Vlaanderen:
Gilbert Vael/ José Maes vanaf sept.2013
Taken:
- Updaten homologatiereglement 2013-2014
- Vernieuwen homologatieformulieren door aanpassingen sporthallen.
- Samenstellen van dossiers van de te homologeren zalen.
- Bespreken van afwijkingen en oplossingen aan geven.
Slot
Als verantwoordelijke wens ik de leden van de LOC,leden van de homologatiecommissie , de Raad van
Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de verantwoordelijken van de overige commissies, alsook het
secretariaat, te danken voor de vlotte samenwerking tijdens het voorbije werkjaar.
Gilbert Moorthamer
Verantwoordelijke ontmoetingscommissie en organisaties
Scheidsrechterscommissie
1. SAMENSTELLING OP 31.12.2013
Verantwoordelijke:
Johan Callens
Secretaris:
Ivan Hoorelbeke.
Aanduidingen en afzeggingen:
Bart Frigne - Johan Callens
Leden: J. Baert – R. Begas – P. Derkinderen – G. De Ruysscher – W. Scherrens.
Vorming
Paul Derkinderen
Leden Ad hoc:
Waarnemers:
Paul Derkinderen
OCV:
Bart Frigne en Geert Blyaert
Aanduidingen waarnemingen:
Paul Boeckx
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Wedstrijdbladen:
Compensatiekas:
Media en website
Beach
Internationale Spelregels
Mini- en zitvolley, Recreatie en schoolcompetities:

Guido Ceusters
Guido Ceusters
Johan Callens
Patrick De Maeyer
Michel Mestdagh
Michel Mestdagh

Provinciale Vormers VVB-arbitrage
Antwerpen:
Brabant:
Limburg:
Oost-Vlaanderen:
West-Vlaanderen:

Wim Cambré
Geert Blyaert
Frank Evers
Bart Frigne
Johan Callens

2. SECRETARIAAT
Titularis Ivan Hoorelbeke
Mijn voornaamste taak als secretaris was het opstellen van de verslagen.
Opsomming van de uitgevoerde opdrachten
1. De leden van de vergadering LSC uitnodigen voor de samenkomsten.
2. Bezorgen van verslagen en via het secretariaat VVB aan de beheerders doorsturen.
3. Controle en inschrijvingen scheidsrechters VVB met de voorzitter.
4. Brieven aan scheidsrechters i.v.m. einde carrière, ziekte, ontslag, enz. …
5. Reserveren zalen EVC voor de samenkomsten.
6. De voorzitter bijstaan bij het opstellen van de agenda voor de samenkomsten.
7. Vragen i.v.m. problemen rond secretariaat beantwoorden.
8. Helpen bij de voorbereiding van alle vergaderingen.
Ik dank ook alle medewerkers van het secretariaat VVB voor de constructieve samenwerking!
3. VORMING
3.1. Titularis: Paul Derkinderen.
3.2. Activiteiten (in samenwerking met mijn OCV medewerkers)
3.2.1. Het afhandelen, verwerken en klassering van de briefwisseling.
3.2.2. De waarnemers, maandelijks hun aanduidingen en eventuele bijzondere opdrachten of
richtlijnen overmaken.
3.2.3. De onkostennota’s nazien, verwerken, overmaken aan de verantwoordelijke arbitrage ter
betaling.
3.2.4. De dossiers van alle federalen bijhouden en aanvullen. De waarnemingsrapporten
verwerken en doorsturen naar de betrokken vormers. Deze laatste bezorgen de
rapporten aan hun scheidsrechters.
Waargenomen provinciale scheidsrechters (2de Divisie Heren), deze rapporten worden
naar de PSC’s gestuurd.
Antwerpen
Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

=
=
=
=
=

Wim Cambré
Geert Blyaert
Frank Evers
Bart Frigne
Johan Callens

3.2.5.

Samenwerking met de verantwoordelijke van de aanduidingen. Aanduidingen afstemmen
op uit te voeren waarnemingen.
3.2.6. Het organiseren van alle praktische en schriftelijke testen. De schriftelijke vragen worden
in samenspraak met de verantwoordelijke spelregels VVB opgesteld.
3.2.7. Een lijst betreffende de waarnemingen wordt overgemaakt op het einde van het seizoen
aan de verantwoordelijke nationale en VVB – arbitrage.
3.2.8. Het bijwonen van de VVB – arbitragevergaderingen en vergaderingen nationale arbitrage
(op uitnodiging).
3.2.9. Het bijwonen en aanpassen van de richtlijnen arbitrage en het statuut van de SR.
3.2.10. Indien nodig, samenwerken met de ontmoetingscommissie VVB bij het opstellen van het
competitiereglement.
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3.3 . Waarnemers
Alle waarnemers hebben zonder uitzondering hun uiterste best gedaan om alle opdrachten zo
kwaliteitsvol mogelijk te maken. Zij vormen een zeer belangrijke hoeksteen van de vorming en de
praktische vorming in het bijzonder.
3.4 Bevorderingen
Op het einde van het seizoen werden de evaluaties uitgebreid besproken en volgende
beslissingen genomen:
alle kandidaat D1 SR mochten als D1 het seizoen 13-14 starten.
alle D1 SR’s mochten het seizoen 13-14 starten als D2
alle D2 SR’s werden benoemd in de graad van C-scheidsrechter.
5 C-SR’s werden bevorderd tot B-scheidsrechter
2 B-SR’s werden voorgedragen voor bevordering tot A-SR
10 scheidsrechters zijn gestopt of hebben inactiviteit aangevraagd
3 scheidsrechters zijn gestopt tijdens het seizoen 2013-2014 voor 31.12.2013
3.5 Opleiding
In de maand januari werden er in de 5 provincies vormingsvergaderingen gehouden voor alle
federale scheidsrechters.
Voor aanvang van het seizoen 13-14, werden begin september eveneens opleidingsvergaderingen
gehouden voor alle VVB federale scheidsrechters.
Hier is een speciale dank aan de vormers en de volledige LSC op zijn plaats voor het werk dat zij
hebben geleverd om de kwaliteit van de vergaderingen mee op een nog hoger niveau te tillen.
In september werd er ook een afzonderlijke vergadering gehouden voor alle nationaal fluitende
scheidsrechters. Deze vergadering liep in samenwerking met de scheidsrechterscommissie AIF
en was een waar succes.
Tijdens de maand oktober was er een bijeenkomst voor alle waarnemers. Tijdens deze vergadering
hebben we gestreefd om meer uniformiteit in onze waarnemingen te krijgen.
Tot slot zou ik iedereen nogmaals willen danken voor het vele belangeloze werk dat zij hebben
geleverd en hoop met dit team de volgende jaren op dezelfde fijne, correcte, professionele en
kameraadschappelijke manier te kunnen verder werken.
Bijkomende opleidingen of heropfrissingen voor volgende doelgroepen voor aanvang van de
competitie:
- Waarnemers
- Commissarissen
Dit jaar werd ook het elektronisch wedstrijdblad gestart in de Ethias Volley League Heren en Liga
A dames.
Hiervoor werden vier bijeenkomsten georganiseerd. (Scheidsrechters – Liga A Dames – Ethias
Volley League en wedstrijdcommissarissen)
4. AANDUIDINGEN /AFZEGGINGEN
Titularis: Johan Callens en Bart Frigne
De activiteiten van de verantwoordelijke aanduidingen V.V.B. tijdens het kalenderjaar 2013
waren de volgende:
LANDELIJKE COMPETITIE
- Aanduidingen doen voor de reguliere competitie, overmaken en op de website publiceren.
- Aanduidingen voor de Vlaamse Beker.
- Aanduidingen doen voor de Beker van België samen met de verantwoordelijke NSC Aanduidingen
doen van de lijnrechters voor Europese competities.
- Aanduidingen van de reserve scheidsrechter voor Champions League wedstrijden.
NATIONALE COMPETITIE
- Aanduidingen doen met de Verantwoordelijke Arbitrage A.I.F. en dit voor de aanduidingen op
nationaal vlak.
- Aanduidingen Play-Offs.
- Regelmatige evaluatie en bespreken aanduidingen met de Voorzitter Nationale Arbitrage en zijn
adjunct.
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ALGEMEEN
- Bijwonen van vergaderingen van de arbitragecommissie, waarnemers, e.d.
- Meewerken aan samenstellen“ Richtlijnen Arbitrage” en “Statuut scheidsrechter”.
- Samenstellen en aanvullen website VVB-Arbitrage.
- Voor aanvang seizoen en tijdens seizoen 2013 - 2014 meewerken en op punt stellen van het
programma aanduidingen. Er werden vele nieuwe items toegevoegd ter verbetering van het
aanduidingprogramma.
5. COMPENSATIEKAS EN WEDSTRIJDBLADEN
Titularis: Guido Ceusters.
Als verantwoordelijke voor het nazicht van de wedstrijdbladen en de compensatiekas voor de LIGA en de
nationaal spelende ploegen ga ik wekelijks naar het secretariaat van het VVB voor het ophalen van de
wedstrijdbladen.
Na controle van de bladen en het noteren van de verplaatsingskosten van de SR’s breng ik in de loop van
de volgende week de wedstrijdbladen terug naar het VVB. (ze blijven dus ongeveer een week bij mij)
De verslagen worden naar de respectievelijke commissies gestuurd (zowel nationaal als landelijk). Er gaat
ook een exemplaar naar de secretariaten van het AIF en VVB, alsook naar dhr. Van Brusselen als
verantwoordelijke competitie en naar Gilbert Moorthamer verantwoordelijke landelijke competitie. In die
verslagen worden de boetes vermeld voor de clubs zowel als voor de SR’s die fouten hebben gemaakt op
het wedstrijdblad.
De lijst met de namen van de SR’s wordt doorgegeven aan het secretariaat dat de nodige formulieren voor
de betaling van de boete aan de SR’s bezorgt. De SR’s worden door mijzelf per mail verwittigd van de
fouten die op het wedstrijdblad worden gemaakt.
Allerlei:
Deelname aan de commissievergaderingen.
Deelname aan de waarnemingen der scheidsrechters.
Deelname aan de vormingsvergaderingen VVB.
6. SPELREGELS – MINI- EN ZITVOLLEY, RECREATIE EN SCHOOLCOMPETITIES
Titularis: Michel Mestdagh
Naast de opdrachten zoals:
 Bijwonen samenkomsten VVB-arbitrage en de OCV-leden
 Het mede inrichten van de samenkomst der scheidsrechters bij aanvang van de competitie. Het
afnemen van theoretische testen van scheidsrechters die in aanmerking kwamen voor bevordering.
 Het mede afnemen van praktische testen bij deze scheidsrechters.
 Het geven van toelichtingen en proberen oplossingen te vinden bij kleine en/of grote
vraagstellingen over de spelregels, waren ook diverse contacten via de NA met het CEV en FIVB
hieromtrent uiterst nuttig.
 Het afnemen van de theoretische testen van alle federale scheidsrechters gedurende de algemene
vergaderingen bij aanvang van het seizoen.
7. BEACH
Titularis: Patrick de Maeyer.
 samen met Christian Didembourg (AIF) de vormingsvergadering en het beachseizoen 2013
voorbereiden
 vergadering met alle beachscheidsrechters teneinde e.e.a. op te frissen en nieuwigheden toe te
lichten in overleg met Johan Van Riet
 aanduidingen doen voor Belgisch kampioenschap + doorgeven aan Johan voor website
 aanduidingen doen voor provinciale tornooien (op verzoek en indien mogelijk)
 begeleiding van de scheidsrechters
 verwerking van de afzeggingen + doorgeven aan Johan voor website
 besprekingen met begeleiders arbitrage
 interactie met spelers
 aanduidingen doen tijdens de finaledagen in Knokke
 debriefing met Johan Van Riet
 bijwonen van vergaderingen LSC
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8. BESLUIT
We kunnen terugblikken op een correct seizoen zonder noemenswaardige problemen.
Dit jaar hebben kunnen beroep doen op vier provincies voor het leveren van maximum 3
scheidsrechters die optreden als tweede scheidsrechter in tweede Divisie Heren. Waarvoor onze
hartelijke dank. Wij hopen dat deze provincies hun medewerking verder zullen verlenen voor volgende
competities en durven hopen dat de provincie Antwerpen straks de vijfde provincie wordt die de LSC
hierin zal helpen.
Toch kunnen wij er niet naast kijken dat enkele extra sportieve feiten 2013 gemarkeerd hebben:
1. Het seizoen 2012-2013 werd gestart met het elektronisch wedstrijdblad.
2. Fiscaliteit. Er werd beloofd dat er een oplossing zou zijn tegen het einde van het kalenderjaar 2013
maar helaas weten wij tot op heden nog niets meer. Dit is te betreuren.
De LSC blijft hopen, dat na diverse vergaderingen de beleidsmensen, zowel politiek als sportief, een
oplossing vinden voor dit probleem.
3. Vier Vlaamse provincies leveren maximum drie tweede scheidsrechters in de tweede divisie heren.
Mijn dank gaat naar:
 De PSC-verantwoordelijken voor de uitstekende samenwerking.
 Ook mijn dank voor de perfecte samenwerking met de andere collega’s commissieverantwoordelijken.
 Eveneens mijn dank aan alle leden van de commissie, de ad-hocleden, de vormers, en de
waarnemers, die allen een waardevolle hulp betekenen voor het uitvoeren van mijn opdracht.
 Ook dank ik de commissarissen voor het doorgeven van nuttige informatie over het gebeuren tijdens
de wedstrijden waar zij hun taak uitvoeren.
 Zoals steeds gaat ook dit jaar een woord van dank, namens de ganse commissie, naar het VVBsecretariaat. Zij staan steeds klaar om bij te springen en oplossingen te zoeken, waar en wanneer
deze nodig zijn, voor het perfect functioneren van de VVB-Arbitrage.
Johan Callens
Verantwoordelijke VVB-arbitage
Jeugdcommissie
1. Samenstelling:
voorzitter: Swa Depelchin
leden:
Marc Biebauw (Oost-Vlaanderen) - Koen Poppe (Vlaams-Brabant) - Viviane Roelens
(West-Vlaanderen) - Annick Stevens (Limburg) tot februari 2012 - Maurice Hermans
(Limburg) als a.i. - Danny Lyssens (Antwerpen)
toegevoegde leden: Geert De Dobbeleer (sporttechnisch coördinator), Wim De Boeck (VVB-detectie)
en Rik Luyten (VVB-detectie) tot april, Kris Vansnick (VVB-detectie) vanaf oktober
en Mieke Moyaert (VVB-detectie) vanaf november.
2. Vergaderingen in 2013:
13 januari (conclaaf) - 5 februari - 24 april - 5 juni - 11 september - 9 oktober - 19 november
3. Binnen deze vergaderingen kwamen onderstaande items aan bod
 Het project VOLTIS is in samenwerking met de universiteit van Gent verder uitgewerkt. De
resultaten worden naar de spelers en speelsters gestuurd en de provincie én VVB hebben een
algemeen overzicht. Alleen in de provincie Limburg zijn die niet georganiseerd.
 Steunpunttrainingen: deze worden provinciaal ingevuld
 Opvolging talenten jeugdspelers: Tot april: Wim De Boeck en Rik Luyten doen de VVB-detectie en
hebben nauw contact met de provinciale werking. Zij geven er ook zeer geregeld selectiedetectietrainingen. Maar dan een slag in 't gezicht: Rik sterft na een korte maar zware lijdensweg.
Vanaf september nemen Kris Vansnick en Mieke Moyaert We moeten nog meer alle
selectie/detectiewerk beter in kaart brengen op niveau van club-provinicie-VVB-topsportschool.
 IPJOT: Organisaties zijn in de provincies goed verlopen:
o provincie Antwerpen: Merksplas op 05-06 januari
o provincie Vlaams-Brabant: Tienen op 04-05 mei
o provincie Limburg: Overpelt op 31 augustus-01 september.
 Twee-tegen-twee-competitie: iedere provincie zet hieronder zijn schouders met een uitloper op 1
mei in de Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2-2 in het EVC.
 Vlaamse jeugdbeker: in samenwerking met de Landelijke Ontmoetingscommissie is deze competitie
een vierde maal opgestart in september 2013. Deze competitie wordt op de voet gevolgd.
 Vlaamse Jeugd Champions League: dit seizoen zijn we eindelijk van start kunnen gaan met deze
jeugdcompetitie over de provinciegrenzen heen. Na al twee reeksen van tornooien (Herfst- en
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Kerstvakantie) zijn we ervan overtuigd dat we een kwaliteitsvolle competitie voor onze jongeren
kunnen aanbieden.
VVB-jeugdeindronden: de organisatie in samenwerking met LOC en provincies zijn goed verlopen.
Binnen het prioriteitenbeleid werken we met gespecialiseerde mensen verder aan dit project met
als doel een nieuwe technische VVB-lijn. De geboorte is nu voorzien rond september 2014.
Vis project: dit project wordt provinciaal voortgezet onder de vorm van clinics en tornooien.
Een ander facultatieve opdracht van de VVB is het project 'jeugdsportfonds'. Met de steun van
Geert De Dobbeleer is dit project voor het vierde jaar goed uitgewerkt. Het project wordt verder
gezet in 2014 met bewaking voor de kwaliteitsverhoging.

Het is niet altijd gemakkelijk de beleidszaken en de VVB-projecten te combineren met de 'autonomie' van
de provincies. Naar de toekomst toe zou daar meer klaarheid moeten in komen.
We proberen een goede samenwerking tot stand te brengen met andere commissies, zoals de
ontmoetings-, de scheidsrechterscommissie en de commissie promotie en communicatie.
Ik dank tenslotte mijn collega's van de jeugdcommissie.
Swa Depelchin,
Verantwoordelijke jeugdcommissie
Beachcommissie
Leden:
 Voorzitter: Rik Donckers
 Secretaris/adjunct: Herman De Rycke
 Provinciale cel: Maarten Adriaensen (Antwerpen), Frank Desmet (Vlaams-Brabant), Jan Martens
(Limburg), Rony Raes (West-Vlaanderen)
 Technische Cel: Geert De Dobbeleer, Koen Hoeyberghs, Bart Janssen, Liesbeth Mouha, Koen Poppe,
Brecht Van Kerckhove
Vergaderingen:
 Provinciale Cel: 18/2, 22/4, 10/7, 19/9
 Technische Cel: 30/1, 6/3, 17/4, 15/5, 12/6, 29/8
 1 gezamenlijke vergadering 26/11
Werking 2013:
 Uitbreiden commissie met technische cel en officialiseren nieuwe structuur binnen VVB
 Vervolledigen commissie met afvaardiging van leden uit alle provincies.
 Opstart van provinciale jeugdwerking
 Antwerpen: 2 dagen opstart-stage met wekelijkse training jongens en meisjes U16
 Vlaams-Brabant: Opstartdag U16
 West-Vlaanderen: 2 Opstartdagen met tornooi U16
 Oost-Vlaanderen: Prospectie op jeugdtornooi
 Limburg: Afspraken met beachclub Maaseik voor opstart 2014
 Opstart van nationale jeugdwerking
 Selectie van jongens en meisjes U18
 Trainingen in juli in voorbereiding op kwalificatietornooi YOG continental cup
 Deelname kwalificatietornooi YOG continental cup in Berlijn
 Jeugd beachvolleybal competitie
 Organisatie van nationaal jeugdkampioenschap in Maaseik (U14, U16, U18, U20)
 Planning jeugdbeachtour 2014
 Organisatie van het VVB provinciaal kampioenschap
 Oost- en West-Vlaanderen: organisatie van een provinciale beachvolleybaltour
 Vlaams-Brabant: organisatie van een provinciale laddercompetitie
 Antwerpen en Limburg: Afvaardigen van ploegen voor de VVB-finale beachvolleybal
 Organisatie van de VVB-finale beachvolleybal in Knokke-Heist
Winnaars dames: Sofie Depluverez - Femke Vandersichel (OVL)
Winnaars heren: Yentl Van der An - Thomas Van Reeth (A)
 Advies aan Nationale Beach Council
 Aanpassing tornooiformule (2 winnende sets)
 Advies bij reglementering
 Algemeen advies
 Trainersopleiding
 Overleg inpassen beachvolleybal-opleidingen binnen de huidige structuur
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 Inplannen instructeur B beachvolleybal
 Uitwerken module beachvolleybal binnen initiator beachvolleybal (3 uur)
 Uitwerken volwaardige initiatorsopleiding beachvolleybal
 Zoeken naar extra budget voor werking beachvolleybal
 Onderzoeken mogelijkheden binnen de VVB
 Aanvragen subsidiedossier bij departement cultuur, jeugd, sport en media
 Aanbrengen van mogelijke sponsors
 Onderzoeken mogelijkheden voor indoor-zaal beachvolleybal
 Opmaken plannen en offertes
 Nakijken mogelijke financiering bij verschillende partijen
 Besprekingen met de mogelijke partners
 Onderzoeken mogelijkheden topsportwerking senioren
 Bekijken mogelijkheden partner voor Katrien Gielen
 Inschrijvingen Continental Cup dames en heren 2014
Dankwoord:
Ik wens van de gelegenheid gebruik te maken om al de leden van de beachvolleybalcommissie van harte
te bedanken voor hun engagement en constructieve medewerking bij de hernieuwde werking rond het
beachvolleybal binnen de VVB.
Ook dank ik de leden van de raad van bestuur VVB en de mensen van het secretariaat VVB voor hun
aangename en vlotte samenwerking en om me, in mijn eerste jaar als voorzitter, wegwijs te maken
binnen de structuren van de VVB.
Rik Donckers
Voorzitter VVB-Beachvolleybalcommissie
Promotie en Communicatie
Samenstelling:
 Voorzitter: Filip Rossel
 Leden: Johny Engels (West-Vlaanderen en secretaris), Herman De Rycke (Oost-Vlaanderen), Jan
Mertens (Antwerpen), Rudi Eerdekens (Limburg), en Michel Vandezande (Vlaams-Brabant).
Vergaderingen in het EVC in Vilvoorde in 2013:
maandag 28 januari, maandag 22 april, maandag 17 juni, maandag 9 september, maandag 21 oktober en
maandag 9 december 2013.
Binnen deze vergaderingen kwamen onderstaande items aan bod:
 10-stappenplan nieuwe leden opvangen en aansluiten: nieuwe aangepaste versie.
 Overlopen en bespreken beleidsplan 2013-2016: basisopdracht 5 : promoten van de eigen sporttak.
 Opmaak van lijst met e-mailadressen van alle regionale volleybaljournalisten van gans Vlaanderen.
 Versturen van diverse persberichten naar alle Vlaamse volleybaljournalisten.
 Voorstel voor module voor evenementenkalenders op de 6 websites (VVB + 5 provinciale):
overnemen van elkaars activiteiten.
 Samenwerking met provinciale webmasters.
 Samenwerking met de VVB-beachcommissie via Herman De Rycke.
 Samenwerking met mediacommissie van Marcel Coppens.
 Samenwerking met jeugdcommissie van Swa Depelchin.
 Presentatie over ledenbinding & media groeikansen voor federaties en sportclubs door Jacques
Vermeulen.
 Voorstel om rekruteringsmethodes van enkele clubs op de website te plaatsen.
 Voorstel tot rekruteringsdag op Vlaams niveau + enquête naar rekruteringsmethodes binnen de
Vlaamse volleybalclubs.
 Brainstormen van wat we zouden kunnen realiseren met onze commissie.
Ik wens van de gelegenheid gebruik te maken om al mijn leden van de commissie Promotie &
Communicatie van harte te bedanken voor hun medewerking in ons derde volledige jaar als nieuwe
commissie.
Ook dank ik de leden van de raad van bestuur VVB en de mensen van het VVB-secretariaat voor hun
aangename en vlotte samenwerking.
Filip Rossel
Verantwoordelijke commissie Promotie & Communicatie
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Redactieraad
1. Samenstelling:
Voorzitter: Marcel Coppens
Leden: Willy Corbeel, Geert De Dobbeleer, Philippe Cryns, Luc De Leenheer, Dany De Vriese, Inne
Van den Bempt, Michel Vandermeulen, Fernand Walder; journalisten: Willem Bekebrede,
Leo Peeters
2. Vergaderingen:
Er werd in 2013 negen keer vergaderd: op 10/01, 05/02, 05/03, 12/04, 07/05, 08/08, 19/09, 03/10, 07/11
en 11/12. Wegens de drukke VVB-kalender, de helse winter, de wijzigingen in de beleidsstructuur, de
succesvolle interlands van de verschillende nationale ploegen en andere activiteiten van sommige
redactieleden, waren er regelmatig verontschuldigingen, maar er was toch een aanwezigheid van
nagenoeg 65%. Soms werden de moderne communicatiemiddelen aangewend om af te spreken voor
sommige nummers.
3. Inhoud Volley Magazine:
Het tijdschrift wordt steeds meer als een magazine beschouwd en minder als het tijdschrift voor de
trainers. De commissie trainersfederatie heeft voor haar nieuwsbrieven en dossiers al enkele jaren een
eigen informatiekanaal voor de trainers. Het blijft de bedoeling om van Volley Magazine een blad te
maken met artikels die voor alle VVB-leden aantrekkelijk kunnen zijn. Het gaf alleszins aanleiding tot een
bonte mengeling van onderwerpen. Het vast interview met een volleyfiguur, onze club in de kijker (er
wordt discreet gevochten om zich als club te mogen presenteren), hoe zou het zijn met (figuren uit een
recent en verder verleden),... werden vaste rubrieken die het ganse gamma van volleybeoefenaars en supporters probeert te bereiken. Goede vaste rubrieken uit het verleden zoals World Wide, digest,
overzichten van de prestaties van onze clubs en spelers op nationaal en Europees gebied, plus aandacht
voor de nationale ploegen, bleven uiteraard behouden en nog nauwer aan de actualiteit aangepast
dankzij een flexibele en uitermate vlot functionerende samenwerking tussen de eindredacteur en het
VVB-secretariaat, dat mee instond voor een ruimere, luchtiger lay-out dankzij nieuwe apparatuur, die het
Magazine nog aantrekkelijker maakte. Ook opmerkelijke citaten uit de sportwereld kregen hun plaats.
Succesvol blijft de invoering van een ‘Glamour Foto’ over een ganse blz. met één van de hoofdfiguren in
het nummer. Geen ‘page 3’ zoals in de Engelse tabloids, maar een klassevolle, sportieve foto op ‘page 5’.
Een bijzonder dankwoord is zeker op haar plaats voor Mellory Blanckaert, die zich in een minimum van
tijd inwerkte in het lay-outen van het magazine, naast haar andere vaste secretariaatstaken.
4. Nieuw:
Naast de genoemde wijzigingen in de samenstelling van het Volley Magazine bleef de uitgave van een
jaarboek over het voorbije volleyseizoen als laatste nummer van de reeks behouden. De toekomst zal
uitwijzen hoe onontbeerlijk dit jaarboek kan zijn bij opzoekwerk naar het recente en ‘verre’ volleyverleden.
Omdat dit nummer eind juni verschijnt, was er ook al heel wat nieuws aanwezig over de samenstelling
van de ploegen voor het komende seizoen. Daarnaast vond je er al de uitslagen van de nationale
ploegen, de jeugd, de nationale en internationale competities in terug, plus een overzicht van de
activiteiten in de vakantiemaanden juli en augustus. Wij danken hiervoor de raad van bestuur en in het
bijzonder de financieel verantwoordelijken voor hun steun aan dit project, waardoor het laatste nummer
36 blz. meekreeg en we in totaal aan 276 blz. leesbare teksten (met kleur !) kwamen. Wij mochten o.a.
voor dit jaarboek dan ook lovende kritieken ontvangen van verschillende sportvolgers.
In samenwerking met Geert De Dobbeleer en de firma Like U hielp de redactie mee aan de samenstelling
van het Top Volley Belgium Jaarboek 2013, dat in december 2013 van de persen rolde en bedoeld was
voor een breed publiek, dat door de successen van onze nationale teams meer interesse kreeg in onze
sport. De hoop wordt uitgesproken dat een mogelijk volgend jaarboek in de nazomer een prachtige
combinatie zou opleveren van clubnieuws (naar het nieuwe seizoen toe) en nieuws over onze nationale
ploegen met een druk zomerprogramma.
Op gebied van oplage zat Volleymagazine nog lichtjes in stijgende lijn, ondanks het feit dat het aantal
‘verplichte’ afnemers verminderde, wat een lichte verhoging van de losse verkoop impliceerde.
De grootste vernieuwing in het voorbije jaar was echter dat Volleymagazine sinds september ook digitaal
te lezen was. Voor deze optie werd gekozen om in feite alle beoefenaars van onze sport (en zelfs daar
buiten) te laten kennis maken met Volleymagazine en op die manier ook de drukkosten tot het minimum
te beperken.
Het kwam ook tot een verbeterde samenwerking met de bestaande websites.
5. Verwachtingen:
Voor het jaar 2014 kijken we met een kritische blik naar het aantal personen dat de nieuwe digitale
Volleymagazines zal bekijken. Het is in de aanvangsfase immers duidelijk dat nog heel wat leden niet
eens van het bestaan van Volleymagazine afweten, hoewel het blad inhoudelijk op een haast
professioneel niveau staat met uitsluitend (boeiend) nieuws uit de volleybalwereld. Een verbeterde vorm
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van kennisgeving lijkt dus noodzakelijk en er wordt uitgekeken naar een mogelijkheid om elke maand
opnieuw te melden aan zo veel mogelijk leden dat het nieuwe Volleymagazine uit is. Suggesties in dat
verband zijn ook altijd welkom.
6. Dankwoord:
Naast de maandelijkse uitstekende hulp van het VVB-secretariaat (met Yolande en Mellory in een
hoofdrol) en de secretaris-generaal willen we hier ook de drukker danken voor zijn flexibiliteit en zijn
uitstekende samenwerking met de redactie tijdens de voorbije jaren. Het Volleymagazine mocht ook op
dat gebied gezien worden als een uitstekend propagandamiddel voor de VVB in al haar facetten.
Marcel Coppens,
Verantwoordelijke redactieraad
Klachtencommissie
De samenstelling van de landelijke klachtencommissie:
Paul Lagae, voorzitter en de leden: Henri Cornelis, Herman Hul, Steven Lievens, Dirk Melis, Erik
Smeyers, Hans Vanhessche en Stefaan Verhelst.
Landelijke klachtencommissie:
In de loop van het kalenderjaar 2013 heeft de landelijke klachtencommissie 7 zittingen gehouden waarop
8 scheidsrechtersverslagen , 1 administratieve klacht en 1 financiële klacht werden behandeld.
Nationale klachtencommissie:
De nationale klachtencommissie waarin vertegenwoordigers van de klachtencommissie VVB zitting hebben,
heeft in de loop van het kalenderjaar 2013 5 zittingen gehouden, waarop 6 scheidsrechtersverslagen en
2 administratieve klachten werden behandeld.
Paul Lagae,
voorzitter LKC.
Beroepscommissie
De samenstelling van de Landelijke Beroepscommissie:
 Luc Vanaverbeke, voorzitter en de leden Jean-Marie Bollen, Hedwig Delabie, Koen Dermaut, Carlos
Van Hoeylandt, Dirk Vercruysse en Joris Verstraeten.
 Walter Malfliet heeft in november zijn ontslag ingediend.
 er is dus één vacature die moet/mag opgevuld worden
Behandelde zaken in 2013
 De LBC kreeg twee zaken te behandelen:
o LBC 1 / 2012-2013 – Roel Janssen (Sparvoc Lanaken)
De LBC heeft op 14 maart 2013 uitspraak gedaan. Het hoger beroep werd afgewezen.
o LBC 2 / 2012-2013 – JTV Dero Zele-Berlare
Op 6 september 2013 heeft de voorzitter het hoger beroep ‘ex officio’ afgewezen als zijnde
onontvankelijk.
 De NBC kreeg één zaak te behandelen:
o NBC 1 / 2012-2013 – Soleco Herk-de-Stad
De NBC heeft op 14 maart 2013 uitspraak gedaan. Het hoger beroep werd ontvankelijk en
gedeeltelijk gegrond verklaard.
Luc Vanaverbeke,
voorzitter LBC.
Cassatiecommissie
A. Landelijke cassatiecommissie:
De L.C.C. heeft in het jaar 2013 één dossier behandeld m.n. de voorziening in cassatie door JTV
DERO ZELE-BERLARE van 13 november 2013 tegen een beslissing van de voorzitter van de
Landelijke Beroepscommissie V.V.B.
De L.C.C. besliste op 10 december 2013 dat de voorziening niet ontvankelijk was
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B. Nationale Cassatiecommissie:
Er waren geen dossiers te behandelen in de Nationale Cassatiecommissie.
C. De samenstelling was als volgt:
Paul Buyle, voorzitter en de leden Ivo Budé, André Mannaerts, Jo Smeets, Renaat Vandenbroucke en
Frank Vandewalle.
Toon Sorgeloos en Theo Ramaekers hebben in september hun ontslag ingediend
Voor de nog ontbrekende leden (2) werden reeds oproepingen gelanceerd doch zonder gevolg
Paul Buyle,
voorzitter LCC
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