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Het jaarverslag van Volley Vlaanderen bundelt de rapportering van de werking van de 

federatie in het kalenderjaar 2017. Dit jaarverslag kadert enerzijds in het beleidsplan 

voor de beleidsperiode 2017 – 2020 en is anderzijds in lijn met het nieuwe decreet met 

betrekking tot de subsidiëring van de sportfederaties in Vlaanderen.  
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JAARVERSLAG 2017 
BELEIDSPERIODE 2017 - 2020  

VOORWOORD 
Met grote trots presenteert Volley Vlaanderen zijn jaarverslag 2017. Dit 

jaarverslag fungeert als een eerste evaluatie voor de beleidsperiode 2017-

2020 waarin Volley Vlaanderen duidelijk aangeeft waarop ze de volgende 

jaren wil focussen.  

Meten is weten 

Met deze leuze in het achterhoofd wordt in het jaarverslag duidelijk 

gerapporteerd wat er in het voorbije jaar werd gepresteerd. Rubriek per 

rubriek wordt een overzicht gegeven van de tussentijdse resultaten.  

Hieruit zal blijken dat er reeds een aantal mooie resultaten werden geboekt 

en dat de juiste weg is ingeslagen, maar dat we de inspanningen dienen vol te 

houden én op bepaalde vlakken nog te versterken. 

Bij deze wil ik dan ook een warme oproep doen om jullie engagement in 2018 

als speelster of speler, vrijwilliger, scheidsrechter, trainer, bestuurslid of 

supporter onverminderd verder te zetten ten voordele van de verdere groei 

van ons volleybal.  

 

Jean-Paul De Buysscher 

Voorzitter Volley Vlaanderen 

  

DANKWOORD 

Volley Vlaanderen staat er op 

om al zijn stakeholders –  

personeel, vrijwilligers, 

scheidsrechters,  

beleidsmakers, partners, 

leden, supporters en clubs – 

te bedanken. De federatie 

doet er alles aan om zijn 

stakeholders nog nauwer te 

betrekken met het beleid. 

Volley Vlaanderen wil meer 

inzetten op de 

dienstverlening naar zijn 

leden, clubs, vrijwilligers en 

alle andere stakeholders.  

#BePartOfTheGame 
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SD 1: 62 500 LEDEN IN 2020 
Volley Vlaanderen heeft de ambitieuze doelstelling om zijn ledenaantal tegen 2020 te zien stijgen tot 62 500 

leden. Elk van de onderstaande operationele doelstellingen waarbij er zowel gefocust wordt op jeugd, op 

volleybal als familiesport nummer 1 als op recreatieve leden en G-sporters moet helpen om tot die 62 500 

aangesloten leden te komen. 

OD 1: 30 000 jeugdleden (U19) in 2020 

HUIDIGE STATUS - LEDEN 
21 238 jeugdleden zijn op 31/12/2017 aangesloten bij de federatie. Dit betekent dat 70,7% van onze doelstelling 

behaald is. Grafiek 1 geeft de verschillen per provincie weer in combinatie met het geslacht. Daarin zijn enkele 

opvallende zaken op te merken:  

- In totaal zijn er 23 276 jeugdspelers 

aangesloten. Dat is gemiddeld 4 655 

jeugdleden per provincie. Enkel 

Antwerpen en West-Vlaanderen scoren 

boven het gemiddelde, uiteraard is de 

grootte van de provincie hierbij niet 

ingecalculeerd. 

- Er zijn in elke provincie meer vrouwelijke 

leden aangesloten in vergelijking met de 

mannelijke leden. Het Vlaamse gemiddelde 

ligt op 72,4% meisjes en 27,6% jongens. 

- De balans jongens-meisjes is het meest in evenwicht in Oost-Vlaanderen (resp. 34,2% en 65,8%) en 

Vlaams-Brabant (resp. 31,6% en 68,4%). 

Om het ledenaantal een boost te geven en clubs te ondersteunen bij de promotie van de sporttak richt Volley 

Vlaanderen diverse projecten in. Clubs kunnen intekenen op deze projecten zodat ze vanuit de federatie 

ondersteund kunnen worden bij het rekruteren van de jeugdleden. 

 

 

 

GRAFIEK 1: AANTAL LEDEN PER PROVINCIE OPGESPLITST PER GESLACHT (20/03/2018) 
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HUIDIGE STATUS – CLUBS 
In totaal zijn er 671 clubs aangesloten bij de federatie. Grafiek 2 toont een overzicht van deze clubs en de sector 

waarin ze actief zijn.  

 

GRAFIEK 2: VERDELING VAN HET AANTAL CLUBS PER TYPE 

Grafiek 3 toont de evolutie van de oprichting van nieuwe clubs en welk type die nieuwe clubs aannemen. In 

2011 zijn er 184 nieuwe recreatieve clubs opgericht, dit gaat gepaard met het partnership tussen Volley 

Vlaanderen en de VOBOG-competitie. De tweede piek in de grafiek betreffende de recreatieve indoorclubs 

benadrukt de stijging in 2015. Toen sloten 57 Brevo-clubs zich aan bij Volley Vlaanderen. In 2017 werden 2 

nieuwe beachclubs opgericht, alsook 3 competitieve indoor- en 14 recreatieve indoorclubs. 

 

GRAFIEK 3: EVOLUTIE VAN DE OPRICHTING VAN NIEUWE CLUBS PER TYPE 

De oprichting van clubs is één van de grootste uitdagingen voor de federatie. Het blijft een moeilijkheid om 

vanaf nul een nieuwe club op poten te zetten. Volley Vlaanderen wil in 2018 verder ondersteuning bieden om 

potentiële nieuwe clubs te helpen bij de oprichting van 

hun vereniging. Deze problematieken worden ook 

aangepakt in het Start2Volley- en Start2Beachvolley-

project. 

VOLLEY@SCHOOL 
Volley@School had in 2017 als doelstelling om 

rechtstreeks of onrechtstreeks 750 nieuwe leden aan te 

sluiten. Grafiek 4 geeft alle gegevens weer omtrent het 

Volley@School-project en de evolutie van het project 
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tijdens de afgelopen jaren. Uiteindelijk noteerden de clubs een input van 741 nieuwe leden (allemaal U11) 

vanuit het Volley@School-project. Goed voor bijna 99% van onze doelstelling, maar er is wel een lichte daling 

merkbaar in vergelijking met 2016 ondanks het stijgend aantal deelnemende clubs. Het herbekijken van de 

aansluitingsprocedure kan een oplossing bieden om dit euvel te vermijden. 

Volley Vlaanderen ondersteunt de deelnemende clubs zowel op inhoudelijk, als logistiek, als financieel vlak. In 

2017 heeft de federatie €68 320 verdeeld onder de clubs die het project doorlopen hebben. Goed voor een 

gemiddelde van ruim €1 000 per club. 

 

START2VOLLEY 
Start2Volley is een sportpromotionele tool waarmee de federatie zo laagdrempelig mogelijk kinderen aan het 

volleyballen wil krijgen. Dit project is verder verwerkt in “SD 9 – Beleidsfocus innovatie: Start2Volley, 20 nieuwe 

actieve indoorclubs in 2020”. 

WERVINGSACTIES VIA BELEIDSFOCUS JEUGDSPORT 
Clubs ondernemen uiteraard nog tal van andere acties om 

hun instroom te vergroten. Via beleidsfocus Jeugdsport 

peilt de federatie naar de projecten die de clubs 

ondernemen in hun zoektocht naar leden. Maar liefst 157 

clubs hebben aangegeven dat één of meerdere van 

dergelijke acties ondernomen hebben gaande van 

vriendjesdagen tot instuif én startdagen. In vergelijking 

met vorig jaar zijn dit 150 acties meer. De clubs die 

deelgenomen hebben aan het Jeugdsportfonds hebben in 

totaal 551 nieuwe leden gerekruteerd. 

OD 2: daling van algemene drop-out met 8% ten opzichte van totaal aantal leden in 2020 

Het bijhorende plan en acties zijn voorzien in 2018. 

OD 3: stijging van 3 000 spelende leden in de seniorencompetities 

LAAGDREMPELIGE COMPETITIEFORMULES 
Volley Vlaanderen wil samen met de bovenlokale verenigingen én de clubs het bestaande aanbod verruimen 

zodat iedereen zijn of haar gading kan vinden. Voor 2017 kunnen we alvast een stijging noteren van 488 

volleybalspelers/-speelsters in vergelijking met 2016. Van deze 488 zijn er 84 recreatieve spelers.  

GRAFIEK 4: EVOLUTIE VAN HET VOLLEY@SCHOOL-PROJECT (2014 - 2017). 
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SD 2: STIJGING VAN DE KWALIFICATIEGRAAD VAN DE TRAINERS MET 5% TEGEN 2020 
Meer trainers beter opleiden is een absolute prioriteit voor Volley Vlaanderen. De kwalificatiegraad is het aantal 

gediplomeerde trainers (VTS) ten opzichte van het totaal aantal actieve trainers (ook de niet-gediplomeerde). In 

2015 lag onze kwalificatiegraad op 40,19%. 

OD 4: correcte registratie van (niet-) gediplomeerde trainers 

De koppeling tussen het ledenadministratiesysteem en de 

VOTAS-databank werd in 2017 geoptimaliseerd door een 

uitstekende samenwerking met de Vlaamse 

Trainersschool. Volley Vlaanderen wil via diverse 

projecten de volleybaltrainers nog beter leren kennen om 

zodoende een performant opleidings -en 

bijscholingsaanbod te kunnen aanbieden. 

Eind 2017 zijn in totaal 5 858 gediplomeerde trainers 

aangesloten bij de federatie. Grafiek 5 toont het aantal 

gediplomeerden per opleidingsniveau. Aspirant-initiator wordt hierbij nog opgenomen omdat deze in 2018 

omgevormd zal worden in de Start2Volley-cursussen.

 

GRAFIEK 5: AANTAL GEDIPLOMEERDEN PER OPLEIDINGSNIVEAU 
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OD 5: uitgebalanceerd bijscholings- en opleidingsaanbod en de regionale spreiding ervan 

Er zijn 13 cursusorganisaties georganiseerd in 2017. Figuur 1 toont een beeld van de geografische spreiding. 

Regionale spreiding van het opleidingsaanbod is een voorname doelstelling, zodat zoveel mogelijk trainers 

bereikt kunnen worden in hun eigen regio. Op basis hiervan kunnen ook de toekomstige cursusorganisaties 

worden ingepland. 

 

FIGUUR 1: GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE VERSCHILLENDE CURSUSORGANISATIES EN HUN AANTAL DEELNEMERS 

Volgens onze doelstellingen zouden er jaarlijks 8 initiatorcursussen, 2 cursussen instructeur B en 1 opleiding 

trainer B moeten starten. Voor het opleidingsaanbod trainer A wordt gestreefd naar 1 organisatie per 3 jaar. 

Een overzicht van de georganiseerde cursussen in 2017 is terug te vinden in grafiek 6. De doelstellingen voor de 

initiatorcursussen en de opleidingen voor trainer B worden behaald. Er is echter slechts 1 instructeur B 

opleiding georganiseerd. De grootte van de cirkels is representatief voor het aantal deelnemers aan de cursus. 

 

GRAFIEK 6: AANTAL CURSUSORGANISATIES PER OPLEIDINGSSTRAMIEN 

Voorts wil de federatie de ervaring van (ex-)topsporters zo optimaal mogelijk gebruiken. Daarom tracht Volley 

Vlaanderen om voor deze doelgroep specifieke opleidingen te organiseren. Dit jaar zijn 11 (ex-)topsporters 

gestart met een geïndividualiseerd opleidingstraject voor trainer B.  

In totaal zijn er in 2017 184 trainers die een diploma behaalden. Grafiek 7 geeft een overzicht hiervan. Ondanks 

dat de federatie afgelopen jaar geen trainer A opleiding georganiseerd heeft, zijn er wel 13 trainers die hun 

diploma trainer A behaald hebben. Dit waren cursisten die enkel nog stageverslagen dienden af te werken en 



Jaarverslag 2017 

  

9
 

masterstudenten Lichamelijke Opvoeding die via hun academische opleiding een trainer A diploma behaalden 

dankzij de assimilatieprocedure. 

 

GRAFIEK 7: AANTAL GESLAAGDE DEELNEMERS PER OPLEIDINGSSTRAMIEN 

Essentieel in deze opleidingstrajecten zijn de docenten waarbij alles in het werk wordt gesteld om extra 

docenten te rekruteren. Tevens is  de revisie van de verschillende opleidingsstramienen volop aan de gang.  

Tot slot werd er in 2017 ook werk gemaakt van het bijscholingsaanbod. Er zijn in totaal 42 bijscholingen 

georganiseerd in 2017 waar 1 488 trainers op aanwezig waren. Al deze clinics werden erkend voor de verlenging 

van de coachlicenties (afhankelijk van het niveau waarop de bijscholing van toepassing was). 

OD 6: implementeren van licentiesysteem voor de verschillende competitieniveaus 

In 2017 is een werkgroep samengesteld rond Kristof De Loose om het huidige licentiesysteem te evalueren. Hier 

zijn al tal van ideeën verzameld die uitgevoerd zullen worden in 2018. Hiervoor is een actieplan opgesteld dat de 

federatie in staat moet stellen om zijn trainers nog beter te leren kennen. In 2020 streeft Volley Vlaanderen naar 

minimaal 800 licentiehouders. In 2017 hadden 547 coaches een licentie, waarvan grafiek 8 een overzicht geeft 

naar de verdeling van de licenties per niveau. 

 

GRAFIEK 8: AANTAL COACHLICENTIES PER NIVEAU IN 2017 
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SD 3: UNIFORMISERING VAN HET COMPETITIEAANBOD OP ELK NIVEAU EN MET HET OOG 

OP LAAGDREMPELIGHEID 

OD 7: nieuw competitieaanbod voor heel Vlaanderen (zowel indoor- als beachvolleybal) 

HUIDIGE SITUATIE 
Volley Vlaanderen is als sportfederatie verantwoordelijk voor het competitieaanbod op alle niveaus. Van de 

allerjongsten tot het topniveau en in verschillende competitieformats. Naast de regionale en provinciale 

jeugdcompetities zijn er ook de jeugdbekers. Deze competitievormen eindigen elk seizoen in de Vlaamse 

eindrondes. De winnaar van deze eindrondes zal samen met de winnaar van de Vlaamse Jeugd Champions 

League (waaraan in seizoen 2017-2018 maar liefst 131 ploegen deelnemen)  de Vlaamse clubs 

vertegenwoordigen op het Belgisch kampioenschap.  

Grafiek 9 toont de evolutie die de Vlaamse Jeugd Champions League de afgelopen seizoen doorgemaakt heeft. 

We zien een opvallende stijging van het aantal deelnemende ploegen. In seizoen 2015-2016 deden nog maar 89 

jeugdteams mee. In 2016-2017 waren al 96 teams ingeschreven. Voor seizoen 2017-2018 zijn 35 extra 

jeugdploegen ingeschreven. De stijging valt in het seizoen 2017-2018 het meest op bij de meisjes. 

 

GRAFIEK 9: EVOLUTIE VAN HET AANTAL PLOEGEN IN VJCL OPGESPLITST PER GESLACHT 

In de seniorencompetitie wordt de 

gewestelijke competitie (enkel in Antwerpen) 

georganiseerd met 

doorstroommogelijkheden naar provinciale, 

divisie of nationale reeksen met de Liga A als 

summum. Daarnaast zijn er de gebruikelijke 

provinciale, landelijke en nationale 

bekercompetities ingericht. In Vlaanderen 

zijn er 1 216 seniorenploegen die wekelijks in 

actie komen tijdens de competitie, goed voor 

zo’n 608 seniorenwedstrijden per weekend. Al 

deze ploegen worden onderverdeeld in 94 reeksen 

waar doorstroming naar een hoger niveau essentieel is. Bij de dames zien we een pyramide op 10 verschillende 

niveaus van 3e gewest tot Liga A. Bij de mannen zijn er eveneens 10 niveaus met een extra tussenstap in 1e 
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nationale, maar zonder 3e gewest. Grafiek 10 geeft een overzicht van de competitiestructuur opgesplitst per 

provincie. 

 

GRAFIEK 10: AANTAL SENIORENTEAMS IN DE VERSCHILLENDE COMPETITIEREEKSEN PER PROVINCIE 

Bij de jeugd heeft de federatie een onderverdeling gemaakt per provincie. Grafiek 11 geeft deze verdeling weer. 

Het mag duidelijk zijn dat er een grote kloof is tussen het aantal jongensteams dat actief zijn en het aantal 

meisjesploegen. In het beleid van de federatie proberen we daar met het SmashVolley-gegeven een oplossing 

voor te bieden, desondanks is Volley Vlaanderen trots te kunnen stellen dat er 1 946 teams wekelijks in actie 

komen in bijna 1 000 jeugdwedstrijden! 

 

GRAFIEK 11: AANTAL JEUGDTEAMS PER PROVINCIE OPGESPLITST PER GESLACHT 

In 2017 is het Start2Volley-project van start gegaan. Dit project heeft meerdere doelstellingen, één daarvan is 

het laagdrempelig aanbieden van spelvormen voor de allerkleinsten. De bovenlokale verenigingen organiseren 

op regelmatige basis tornooien waar deze vernieuwde spelvormen aan bod komen. De spelvormen worden ook 

steeds toegelicht bij de Start2Volley-clinics. 

INDOORVOLLEY 
In maart 2017 werd er een bevraging gestuurd naar alle leden van de federatie om te peilen naar de kwaliteit 

van ons competitie aanbod. In totaal hebben 3 720 leden de bevraging ingevuld. De uitkomst van deze 

bevraging is terug te vinden in bijlage 1. 

De resultaten van het seizoen 2016-2017 en 2017-2018 zijn terug te vinden op www.volleyscores.be. 

http://www.volleyscores.be/
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In de loop van 2017 werd er in de verschillende commissies en werkgroepen al heel wat werk verricht omtrent 

het verbeteren van de doorstroom op de diverse competitieniveaus. Het definitieve voorstel van de werkgroep 

dient te worden voorgesteld aan én goedgekeurd door de Raad Van Bestuur. De implementatie van deze 

competitiehervorming zal pas in voege kunnen gaan vanaf het seizoen 2019-2020. 

BEACHVOLLEY 
De beachwerking vertoont in 2017 nog een grote verscheidenheid in de verschillende provincies. In Limburg, 

Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen zijn verschillende provinciale beachmanches 

georganiseerd met uiteindelijk ook een provinciale finale. Enkel in Antwerpen is er slechts 1 manche door Volley 

Antwerpen georganiseerd in samenwerking met Spetter. 

In vier van de vijf provincies wordt jeugdbeach aangeboden. Enkel Limburg heeft nog geen competitieformule 

geïntroduceerd in de jeugdbeachwerking. In Antwerpen was er slechts 1 manche voor alle jongeren (U13-U19), 

in Oost-Vlaanderen (U13-U19), Vlaams-Brabant (U13-U19) en West-Vlaanderen (U15) werden meerdere 

manches georganiseerd. Uit deze jeugdwerking werd een Volley Vlaanderen Jeugdbeachfinale georganiseerd 

van U13 tot en met U17, alsook een Belgische Kampioenschap voor U15 en U17. 

Een verregaande samenwerking met Spetter werd in 2017 geïnstalleerd. Zij organiseerden in samenwerking met 

Volley Vlaanderen 2 tornooidagen in Diest (Vlaams-Brabant), 8 tornooidagen in Antwerpen en 12 tornooidagen 

aan de kust. Op deze tornooien waren  een 5 000-tal actieve beachvolleyballers aanwezig en dit op 

verschillende niveaus. Naast jeugd en recreatie konden ook mannen-, vrouwen- en gemengde teams zich 

inschrijven. Zowel op recreatief als competitief niveau. Deze samenwerking wordt in 2018 verdergezet.  

OD 8: de federatie zal het bestaande aanbod uitbreiden met zitvolleybal  

De eerste stap die de federatie in 2017 zette was het onderschrijven van een samenwerkingsakkoord met de 

Parantee-Psylos. Als federatie wordt dit gezien als een 

eerste belangrijke stap om naar de toekomst effectief 

een aanbod te creëren. Met hun werd een meerjarig 

actieplan opgesteld.  

Momenteel zijn er 3 clubs met een zitvolleybalploeg. 

Deze clubs zijn: Kruikenburg Ternat, Damesvolley 

Waregem en Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel. 

Om zitvolleybal in de picture te zetten werd er in 

februari 2017 een demonstratie gegeven op de 

bekerfinales in het Sportpaleis tussen de dames- en de 

herenfinale. Daarnaast werd er een flyer ontwikkeld om 

andere clubs te informeren.  

Naast zitvolley voor personen met een fysieke handicap werkten Volley Vlaanderen in 2017 samen met Special 

Olympics Belgium om ook personen met een mentale beperking aan het volleyballen te krijgen. De ideale vorm 

hiervoor is SmashVolley. Ondertussen zijn er 3 clubs (Wara Genk, BVMV Volley Noorderkempen Vosselaar-

Merksplas-Vlimmeren en Volley Team Kortrijk (VTK))  die netbal in combinatie met SmashVolley aanbieden aan 

personen met een mentale beperking.  
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Naar de toekomst toe wil Volley Vlaanderen blijven inzetten op G-sport met als doel een kwalitatief aanbod te 

creëren voor de clubs. In 2018 zullen heel wat zaken van het actieplan met Parantee-Psylos reeds 

geïmplementeerd worden, zo zal G-sport geïmplementeerd worden op de site van Volley Vlaanderen en zal de 

registratie van G-sporters eenvoudiger en eenduidiger gemaakt worden. 

OD 9: laagdrempelig aanbod voor indoor- en beachvolley 

Het laagdrempelig aanbod wordt meer gedetailleerd opgenomen in ‘Strategische doelstelling 8 – Beleidsfocus 

laagdrempelig sportaanbod: Start2Beachvolley, 30 actieve beachclubs’. Er werden 11 recreatieve tornooien 

georganiseerd door Spetter, telkens gespreid over 2 dagen. Meer info hieromtrent is terug te vinden onder 

‘Operationele doelstelling 7: nieuw competitieaanbod voor heel Vlaanderen (zowel indoor- als beachvolleybal)’. 

De uitwerken van een laagdrempelig sportaanbod voor indoorvolley staat gepland voor 2019. 

OD 10: instroom, begeleiding en doorstroom van officials 

In 2017 is er input verzameld bij de verschillende stakeholders omtrent de werking van de officials om met deze 

resultaten een actieplan op te stellen. Er zijn vier 

verschillende thema’s te onderscheiden: 

- Instroom van nieuwe officials 

- Doorstroom van officials 

- Kwaliteit en opleiding van officials 

- Respect voor officials. 

Per thema is een actieplan opgesteld.  Deze actieplannen 

zijn opgenomen in bijlage 2. 

SD 4: DIENSTVERLENING NAAR LEDEN EN CLUBS VERBETEREN 

OD 11: informatie verspreiden rond medisch verantwoord sporten 

De oprichting van de medische commissie gebeurt onder leiding van dr. Frank Pauwels. De eerste concrete 

stappen naar deze nieuwe commissie zijn uitgewerkt én de andere actiepunten zoals gezond sporten, 

blessurepreventie,... staan ook op de agenda in 2018. 

OD 12: acties in verband met ethisch verantwoord sporten 

Om deel te nemen aan het project Jeugdsportfonds dient elke club verplicht het Panathlon charter te 

ondertekenen. Gezien het grote succes van het Jeugdsportfonds hebben maar liefst 158 clubs het charter 

ondertekend. Om nog concreter te werken is één van de criteria van het Jeugdsportfonds om actief deel te 

nemen aan de actie Time-out tegen pesten. 63 clubs deden dit waardoor we ruim boven onze doelstelling van 

25 clubs zitten. De federatie promootte dit jaar mee de STIP-actie en maakte zelf een volleybalfilmpje om de 

actie in de kijker te zetten.  
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OD 13: initiatieven rond werving van en omgaan met vrijwilligers 

VRIJWILLIGERSWERKING 
In 2017 is informatie ingewonnen bij Vlaamse Sportfederatie (VSF) en Dynamo Project. Samen met Dynamo 

Project zijn de eerste inspanningen geleverd om te bekijken hoe de federatie zijn clubs zo goed mogelijk kan 

ondersteunen op vlak van vrijwilligerswerking. De eerste acties zijn dan ook al afgerond. Volley Vlaanderen gaat 

voor Dynamo Project op zoek naar verschillende locaties (gelet op een regionale spreiding) waar sessies kunnen 

doorgaan die georganiseerd worden door Dynamo Project. Verder input van de bovenlokale werkingen wordt 

verwacht zodat locatie en datum vastgelegd kunnen worden.  

De sessie zal bestaan uit een drieluik. Tijdens het eerste deel wordt een korte theoriesessie gehouden door een 

externe professional die aangesteld wordt door Dynamo Project. De lesgever zal bij zijn theoriesessie rekening 

houden met good practices die Volley Vlaanderen zal aanleveren. Deze good practices komen dan ook aan bod 

tijdens het tweede deel van de sessie. Tot slot wil de federatie inzetten op het contact tussen de clubs. Verdere 

kruisbestuiving kan voor alle clubs nuttig blijken. Daarom worden de deelnemers aan de sessie rond 

vrijwilligerswerking achteraf nog verzameld in een praatcafé. Daar kunnen ideeën uitgewisseld worden. 

SPORTSPAY (BY SDWORX) 
Volley Vlaanderen gaat een verregaande samenwerking aan met Sportspay, een onderdeel van SDWorx. Zij 

hebben een systeem ontwikkeld dat de clubs kan helpen bij de correcte fiscale aangifte van de betalingen van 

vrijwilligers, officials en/of spelers van de club. De tool die zij ontwikkeld hebben is gebruiksvriendelijk, 

waardoor de administratieve last voor een club die vergoedingen betaalt aan leden beperkt wordt tot het 

minimum.  

OD 14: verbeteren van sporttechnische, sportpromotionele en bestuurlijke begeleiding van clubs 

De sporttechnische ondersteuning wordt onder andere bevorderd door het lanceren van www.Start2Volley.be. 

Deze site moet de informatiestroom naar de trainers verbeteren zodat zij met een uitgebreide kennis van stand 

van zaken kunnen implementeren op hun 

trainingen. De werking van de website is 

uitgebreid uitgelegd tijdens een clinic van Emile 

Rousseaux en Swa Depelchin in Vilvoorde. Meer 

info rond de clinics staan onder “OD 5: 

uitgebalanceerd bijscholings- en 

opleidingsaanbod en de regionale spreiding 

ervan”. 

Bovendien biedt Volley Vlaanderen bij de 

Start2Volley-clinics concrete en laagdrempelige 

oefenstof gratis aan. Deze oefenstof mag vrij 

verspreid worden, omdat de federatie er van 

overtuigd is dat sporttechnische kennis vrij verdeeld moet kunnen worden ter ondersteuning van de (al dan niet 

beginnende) trainers.  

In totaal zijn in het ledensysteem van Volley Vlaanderen 48 997 e-mailadressen ingevuld. Dat is 97,6% van 

iedereen die geregistreerd staat in het ledenadministratiesysteem, hierop scoren we veel beter dan gepland.  

http://www.start2volley.be/
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Volley Vlaanderen is in 2017 begonnen met het uitwerken van het clubrapport. Hierin worden statistische 

gegevens weergegeven waar de club zijn beleid aan kan spiegelen. In totaal zijn er 158 clubrapporten 

uitgestuurd als ondersteuning van de clubs in het kader van het Jeugdsportfonds. Bovendien werden in 2017 in 

totaal 18 verschillende clubondersteunende trajecten opgestart. Concreet betekent dit dat de clubcoaches van 

Volley Vlaanderen op clubbezoek gegaan zijn, maar ook het na-traject van dit bezoek verzorgen. Bij deze 

trajecten worden de projecten Jeugdsportfonds en Volley@School uitgebreid besproken of er werd specifieke 

ondersteuning aan de clubs aangeboden. In de provincie Antwerpen zijn er 7 clubbezoeken doorgegaan. Deze 

clubbezoeken stonden in het teken van het Start2Volley-project. Meer info hieromtrent is terug te vinden onder 

“SD 9 – Beleidsfocus innovatie: Start2Volley, 20 nieuwe actieve indoorclubs in 2020”. Via het Jeugdsportfonds 

wordt ook schriftelijke feedback voorzien. Deze clubondersteunende vorm moet de clubs helpen om het beleid 

een bepaalde richting uit te sturen waardoor ze hun clubwerking kwalitatief verbeteren. 

Volley Vlaanderen ondersteunt verschillende publicaties die hetzij van uit de federatie hetzij van uit de 

bovenlokale werkingen de informatiestroom naar de clubs, bestuurders en leden moeten versterken. Denk 

hierbij aan de verschillende websites (www.volleyvlaanderen.be, www.topvolleybelgium.be, 

www.volleymagazine.be, www.volleyscores.be, www.belgiumbeachvolley.be, www.start2volley.be, 

www.volleyadmin2.be en de websites van de bovenlokale werkingen). Van enkele sites zijn heel wat statistieken 

beschikbaar in bijlage 3.  

OD 15: implementeren van indicatoren van goed bestuur 

Sport Vlaanderen wil in deze olympiade ook inzetten op het goed bestuur van de sportfederaties. Good 

Governance hoort dan ook thuis in ons beleidsplan. Goed bestuur wordt beoordeeld aan de hand van 

indicatoren die geëvalueerd kunnen worden via checklists. Er zijn zowel harde als zachte indicatoren die 

geanalyseerd dienen te worden. 

De harde indicatoren peilen naar de transparantie, democratie en interne verantwoording en controle van de 

federatie. In totaal scoort Volley Vlaanderen 50% op deze harde indicatoren. Vooral op vlak van interne 

verantwoording en controle is er nog veel werk, daar haalt de federatie een score van 31,82% (4 op 11). Op vlak 

van transparantie (63%) en democratie (55,5%) presteert de federatie beter met ruim 60%. 

Volley Vlaanderen zal in de periode 2017-2020 eveneens werken rond 14 zachte indicatoren waarbij het doel is 

om de huidige score op deze indicatoren stapsgewijs te verbeteren. De minimumscore is gelijk aan 0 en de 

maximum score bedraagt 4. 

 SD 6: PERMANENTE PROMOTIE DOOR DE ORGANISATIE VAN ALLERHANDE EVENTS 
Volley Vlaanderen wil blijven inzetten op de promotie van onze sport. Dit kan door de organisatie van 

recreatieve events die een laagdrempelig karakter hebben én door de organisatie van events die een nationaal 

of internationaal karakter hebben, zonder daarbij de link met de basiswerking te verliezen. 

http://www.volleyvlaanderen.be/
http://www.topvolleybelgium.be/
http://www.volleymagazine.be/
http://www.volleyscores.be/
http://www.belgiumbeachvolley.be/
http://www.start2volley.be/
http://www.volleyadmin2.be/
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OD 16: DEELNAME AAN EEN STIJGEND AANTAL RECREATIEVE EVENTS TER PROMOTIE 

VAN HET VOLLEYBAL 
Heel wat recreatieve events zijn reeds uitgebreid toegelicht elders in 

dit rapport, denk maar aan het Volley@School-project en aan het 

Start2Volley-verhaal.  

De sportpromotionele events van Sport Vlaanderen blijven belangrijk 

voor de federatie, waar volleybal steeds aanwezig hoort te zijn. In de 

mate van het mogelijke met de Start2Volley-bus. Hieronder staat een 

oplijsting van alle recreatieve events waar aan deelgenomen werd. 

- Ket2Sport (in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel) 

o 1 803 kinderen konden kennismaken met een hele 

waaier sporten waaronder volleybal. Op onze stand kregen 

ze een initiatie van 15 à 20 minuten Smashvolley. 

- Sportsterrendagen (Sport Je Droom voor 6- tot 10-jarigen; Sport Daagt Je Uit voor 10- tot 16-jarigen) (in 
samenwerking met Sport Vlaanderen) 

o 12 sportdagen op 5 verschillende locaties (Tienen, Blankenberge, Lommel, Gent en Berchem) 
waar studenten een initiatie SmashVolley konden genieten in de Sport- en Beweegzone.  
In de Uitleefzone konden de kinderen zich uitlaten in de Smashcave waar de snelheid van hun 
smash gemeten wordt. In totaal namen 11 900 kinderen deel aan Sport Je Droom en waren er 
9 405 deelnemers aan Sport Daagt Je Uit. 

- Olympic Moves (in samenwerking met Sportizon) 
o In het Koning Boudewijnstadion konden jongeren van de 1e en 2e graad secundair een 

SmashVolley-initiatie volgen. 
- Zomer Sport Promotietoer (in samenwerking met Sport Vlaanderen) 

o Op 8 verschillende dagen werden verschillende (bad)steden (Koekelberg, Westende, De Panne, 
Koksijde, Middelkerke, Blankenberge, Wenduine en Bredene) aangedaan waar het programma 
open staat voor iedereen. Er worden initiaties met basis volleybaltechnieken gegeven en kan er 
beachvolleybal gespeeld worden. Er waren 4 500 deelnemers. 

- Gordelfestival 
o Volley Vlaanderen maakte deel uit van de sportieve randanimatie. De 920 gordelaars konden een 

initiatie SmashVolley volgen.  
- Volley Trophy (in samenwerking met Sportizon) 

o Aan de tweede edite van de Volley Trophy namen 30 jeugdploegen (U11 tot en met U17) en 4 
seniorenploegen deel. 

OD 17: EVENTS MET (INTER)NATIONALE UITSTRALING EN EEN LINK NAAR DE 

BASISWERKING 
TopVolleyBelgium heeft nog nooit zo veel events georganiseerd als in 2017. Met zowel de WK-kwalificaties van 

de Yellow Tigers en de Red Dragons in Kortrijk, maar ook de World League in Antwerpen voor de Red Dragons 

als voorbeelden in de zomer. In februari heeft TopVolleyBelgium de traditie in het Sportpaleis verder gezet 

betreffende de EuroMillions Cup Finals. Het belang van het pre- en post-traject in de aanloop naar dergelijke 

events valt niet te onderschatten. De federatie probeert zo wel voor als na het event de link aan te halen met de 

locatie waar het event doorgaat. Zo worden er meerdere initiatieven op poten gezet in de aanloop naar het 
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event met in Antwerpen bijvoorbeeld de pleintjeswerking die nadrukkelijker beschreven staat in andere 

strategische doelstellingen. In Kortrijk werd gezocht naar 

partners in de lokale clubs om de events te ondersteunen. 

Het Kortrijks Volleybaloverleg speelt hier een 

vooraanstaande rol. Zo brengen zij bijvoorbeeld het merk 

TopVolleyBelgium naar de scholen in de buurt. De Kortrijkse 

clubs doen mee aan Volley@School waar ze verder 

promotie voeren voor de events. Al deze acties hebben er 

voor gezorgd dat we grote zalen zoals het Sportpaleis, de 

Lotto Arena en de Lange Munte kunnen laten vollopen. 

Onderstaande grafiek 12 geeft weer hoeveel toeschouwers 

op de events waren.  

 

GRAFIEK 12: AANTAL TOESCHOUWERS BIJ TOPVOLLEYBELGIUM-EVENTS 

Ook voor het beachvolley schakelde TopVolleyBelgium dit jaar nog een niveau hoger.  In Knokke werd het slot 

van het Belgisch kampioenschap beachvolley georganiseerd. Na 11 manches verspreid over het hele landschap 

werden de finales voor het eerst op het Evenementenstrand van Knokke gespeeld. Tijdens de driedaagse op 

vrijdag, zaterdag en zondag waren ruim 4 000 toeschouwers aanwezig. Koekelkoren-van Walle verlengden daar 

hun nationale titel. 

Uiteraard blijft de promotie van het volleybal via de media onontbeerlijk. TV-uren zijn van onwaarschijnljik groot 

belang. De EuroMillions Cup Finals zijn uiteraard slechts twee wedstrijden, waar de World Leauge drie weekends 

(waarvan 2 in het buitenland – 1 in Novi Sad en 1 in Teheran; en 1 in Antwerpen) lang telkens zes wedstrijden in 

beeld brengt. De successen van de Red Dragons in de World League spelen hier uiteraard ook een rol in. 

Hierover is meer terug te vinden bij de “OD 24: De prestatieprogramma’s om één of meerdere teams in de top 8 

van de Olympische Spelen in 2020 te krijgen”.  

Bovendien moeten cijfers van de WK-kwalificaties (zowel die van de Yellow Tigers als die van de Red Dragons) 

nog in kaart gebracht worden. Dit zijn nog twee events waar de successen zeker ook in de kijkcijfers zullen 

weerspiegeld worden. Alle resultaten in het kader van kijkcijfers zijn terug te vinden in grafiek 13. 
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GRAFIEK 13: KIJKCIJFERS OP DE VERSCHILLENDE TOPVOLLEYBELGIUM-EVENTS 

Tot slot zet TopVolleyBelgium meer en meer in op sociale media om de link naar de fans te versterken. Er wordt 

getracht om de interactie met de fans te vergroten. De fandag van de Yellow Tigers toont dat het volleybal ook 

echt leeft. Met meer dan 1 500 fans voor een oefenwedstrijd kunnen de Yellow Tigers zich gelukkig prijzen. De 

promotie via sociale media speelde hierbij een belangrijke rol.  

De Yellow Tigers hebben meer dan 21 000 Facebook-volgers. Aangevuld met 736 Twitteraars en 2 500 

Instagrammers bereiken zij steeds meer dan 25 000 fans via de sociale media. Voor de Red Dragons komt dit op 

16 750 volgers (12 770 via Facebook, bijna 2 000 via Twitter en ruim 2 000 via Instagram). Daarnaast zijn ook de 

Young Red Dragons en Young Yellow Tigers en het nationale beachduo Koekelkoren-van Walle actief op de 

sociale media. Ook op de algemene pagina’s van de federatie worden de fans bereikt. TopVolleyBelgium bereikt 

meer dan 14 500 volleybalsupporters via de traditionele kanalen, Volley Vlaanderen heeft in 2017 de overgang 

gemaakt van Vlaamse Volleybalbond naar de nieuwe naam op Facebook, waar ruim 2 700 personen de pagina 

van de federatie volgen. 

SD 7 - BELEIDSFOCUS JEUGDSPORT: 80% VAN AANGESLOTEN JEUGDLEDEN (U19) 

BEREIKEN VIA JEUGDSPORTFONDS  
De jeugd is de toekomst! Daar is Volley Vlaanderen 

helemaal van overtuigd. Het Jeugdsportfonds is het 

grootste en belangrijkste project. Het is de kapstok 

van heel de jeugdwerking waar heel wat zaken aan 

bod komen. Het Jeugdsportfonds is de 7de 

strategische doelstelling. Met het project wil de 

federatie de kwaliteit van de jeugdwerking in de 

volleybalclubs verhogen, met bijzondere aandacht 

voor de verhoging van de sportparticipatie van de 

jeugd.  

Door de digitalisering en het vereenvoudigen van de 

administratieve last hebben we dit jaar maar liefst 158 clubs kunnen bereiken. Een stijging met 45 clubs ten 

opzichte van vorig jaar. In 2014 waren er slechts 66 clubs die deelnamen. Dit om even te kaderen hoe belangrijk 
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Volley Vlaanderen het vindt om clubs met een jeugdwerking te ondersteunen. De federatie ondersteunt de 

clubs niet alleen financieel maar ook door middel van een clubrapport. In dit ‘rapport’ staan heel wat nuttige 

cijfers over bijvoorbeeld evoluties in ledenaantallen, per categorie, geslacht,… Daarnaast kregen de clubs ook de 

mogelijkheid om schriftelijke of mondelinge feedback aan te vragen. Schriftelijk feedback hield in dat de club 

hun sterke punten werden opgelijst plus dat er een aantal werkpuntjes werden meegegeven. Dit waren items 

die ze in de toekomst kunnen implementeren in hun jeugdwerking om nog meer kwaliteit aan te bieden in de 

club. Voor de mondelinge feedback ging één van de clubcoaches van Volley Vlaanderen langs bij de club om hun 

feedback, tips en tools aan te reiken. Het doel van deze bezoeken was om de clubs verder te ondersteunen 

zodat ze naar de toekomst toe een nog betere jeugdwerking kunnen aanbieden.  

Het project kan worden opgedeeld in 4 onderdelen die elk met enkele concrete criteria kunnen worden 

geanalyseerd.  

OD 18: jaarlijkse verhoging van gediplomeerde trainers  

Een eerste aspect is het technische kader, we willen het aantal gediplomeerde (jeugd)trainers absoluut 

verhogen naar de toekomst toe. Op twee van de drie doelstellingen scoren we zeer goed, zo hebben we meer 

gediplomeerde trainers en zijn er meer trainers die een trainerscursus volgen. Met 912 deelnames aan 

bijscholingen halen we de doelstelling van 1000 deelnames niet. Een reden hiervoor kan zijn dat de clubs niet 

alle aanwezige bijscholingen aan ons hebben doorgegeven.  

 

GRAFIEK 14: OVERZICHT CRITERIA TECHNISCH KADER 

OD 19: een stijging van 4% van het aantal breedtesportactiviteiten  

Een twee aspect is de breedtesport en promotie, we willen tegen 2020 een stijging met 4% van het aantal 

breedtesportactiviteiten bij de clubs. De drie doelstellingen hier worden uitgedrukt in percentage en halen we 

niet. Zowel voor het organiseren van een project voor minderheden, deelname aan Volley@School als deelname 

aan een project voor Ethisch Verantwoord Sporten halen we de vooropgestelde doelstelling niet. De reden 

hiervoor is dat er maar liefst 45 clubs mee deelnemen dan vorig jaar. Deze clubs die nu voor de eerste maal 

deelnemen zijn over het algemeen gezien minder goed ontwikkeld dan de clubs die reeds deelnamen. Uiteraard 

blijft onze doelstelling op termijn om ook die kleinere clubs naar een hoger niveau te tillen en alsnog onze 

doelstelling in 2020 te halen.  
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GRAFIEK 15: CRITERIA BREEDESPORT EN PROMOTIE JEUGDSPORTFONDS (2017  TEN OPZICHTE VAN DE DOELSTELLINGEN; IN %) 

OD 20: significante verbetering van indicatoren rond talentbegeleiding 

Een volgend aspect is talentbegeleiding, we willen dat de clubs een werking aanbieden waardoor hun talenten 

optimaal kunnen ontwikkelen. We moedigen onze clubs aan om stages te organiseren, hun betere ploegen in te 

schrijven in de Vlaamse Jeugd Champions League (VJCL) en hun talenten te laten deelnemen aan VOLTIS 

(VOLeybal Talent Identificatie Systeem). In absolute waarden zien we een grote stijging. In totaal namen er maar 

liefst 727 kinderen deel aan VOLTIS, in 2016 waren dat er nog maar 439. Ook het aantal teams dat zich inschreef 

voor de Vlaamse Jeugd Champions League steeg. In percentage scoren we voor stages en deelname aan de VJCL 

net onder onze doelstelling. De reden hiervoor is te vinden bij de 45 kleinere clubs extra deelnamen ten 

opzichte van vorig jaar. Voor vele van die clubs is deelname aan de VJCL nog niet opportuun.  

 

GRAFIEK 16: CRITERIA TALENTBEGELEIDING JEUGDSPORTFONDS (2017  TEN OPZICHTE VAN DE DOELSTELLINGEN) 

OD 21: verhoging van acties rond jeugdbegeleiding 

Het laatste criteria is aanbod jeugdbegeleiding, hier proberen we de clubs aan te moedigen om deel te nemen 

aan onze Start2Volley-tornooien. Deze eerste vorm van competitie essentieel om de kinderen gemotiveerd te 

houden. De eerste stappen werden hier gezet om van vier tornooien per provincies naar minstens zes tornooien 

te gaan. Van de 45 nieuwe clubs die deelnemen aan het Jeugdsportfonds zijn er die momenteel nog niet 

deelnemen aan een Start2Volley-tornooi. Door het aanbod te vergroten in combinatie met nog wat extra 

promotie hopen we in de toekomst de doelstelling wel te halen. Daarnaast raden we de clubs aan om een 

bewegingsschool en balgewenning aan te bieden aan hun jongste leden. Veel van onze clubs gaan in dit verhaal 

en bieden een bewegingsschool (67%) aan en een balgewenningsschool (87%).  
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GRAFIEK 17: CRITERIA AANBOD JEUGDBEGELEIDING JEUGDSPORTFONDS (2017  TEN OPZICHTE VAN DE DOELSTELLINGEN; IN %) 

De realistische doelstelling om in 2017 125 clubs te laten deelnemen aan het Jeugdsportfonds werd met 158 

volleybalclubs ruim gehaald. In 2020 willen we 80% van onze jeugdleden bereiken met het Jeugdsportfonds. We 

zijn goed op weg om deze doelstelling te halen aangezien we nu reeds 73% van alle U19 spelers aangesloten bij 

de deelnemende jeugdclubs bereiken.  

De deelnemende clubs werden dit jaar beter begeleid ten opzichte van vorig jaar. Er werd een clubrapport 

gestuurd naar elke deelnemende club, iedereen kreeg de mogelijkheid om extra feedback aan te vragen en de 

clubcoaches gingen op clubbezoek waar nodig, om de clubs optimaal te begeleiden en te ondersteunen. Naar de 

toekomst toe willen we als federatie blijven inzetten op de jeugd en het Jeugdsportfonds!  

SD 8 – BELEIDSFOCUS LAAGDREMPELIG SPORTAANBOD: START2BEACHVOLLEY, 30 

ACTIEVE BEACHCLUBS IN 2020 
Vanuit Sport Vlaanderen is voor het eerst de nieuwe beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod in het leven 

geroepen. Volley Vlaanderen tekende in met het Start2Beachvolley-project. Dit project werd echter niet 

goedgekeurd en dus ook niet gesubsidieerd. Desondanks heeft de federatie wel geïnvesteerd in dit project. De 

aanstelling van Liesbet Van Breedam is de sleutel geweest tot het succes van dit project. Met haar als drijvende 

kracht werden tal van initiaties beachvolley georganiseerd om de sport op de kaart te zetten. Onderstaande 

grafiek 18 geeft de resultaten van het Start2Beachvolley-project weer. 

 

GRAFIEK 18: RESULTATEN VAN START2BEACHVOLLEY IN 2017 
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In 2017 hebben uiteindelijk 762 niet-leden een initiatie beachvolley gevolgd tijdens 165 verschillende initiaties. 

Op al deze initiaties zijn uiteindelijk 2 056 niet-unieke sporters in actie getreden op het zand.  

In 2017 hebben zich 108 leden zich aangesloten bij de federatie via het project Start2Beachvolley. Dat is goed 

voor 36% van onze doelstelling in 2017. De voornaamste reden voor het niet halen van de doelstelling is de 

complexe aansluitingsprocedure. Hier zijn mogelijks aanpassingen door te voeren om het aansluiten te 

vereenvoudigen. Zo zal de medische commissie zich bijvoorbeeld buigen over de medische validatie. Over de 

medische commissie is meer terug te vinden onder “OD 11: informatie verspreiden rond medisch verantwoord 

sporten”. 

SD 9 – BELEIDSFOCUS INNOVATIE: START2VOLLEY, 20 NIEUWE ACTIEVE INDOORCLUBS IN 

2020 
Sport Vlaanderen heeft voor de huidige olympiade een nieuwe beleidsfocus in het leven geroepen en wil de 

sportfederaties ondersteunen door innovatieve projecten te subsidiëren. Volley Vlaanderen heeft zijn 

Start2Volley-project ingediend als innovatief concept en verkreeg dan ook de nodige ondersteuning. In dit 

project wil de federatie zo laagdrempelig mogelijk, zo veel mogelijk kinderen bereiken. Vandaar dat er een 

pleintjeswerking in het leven is geroepen in samenwerking met de stad Antwerpen. Volley Vlaanderen is samen 

met de stad en onze Antwerpse clubs (Oxaco BVC Antwerpen, Osta Berchem, Volmar Ekeren en Mortsel Volley 

Antwerpen) naar 7 verschillende buurtpleintjes getrokken om SmashVolley-sessies te organiseren voor 

iedereen die passeerde op de buurtpleintjes. Grafiek 19 geeft de resultaten weer van dit project.  

Er werd gepland om 50 acties te ondernemen in samenwerking met de stad. Uiteindelijk hebben 110% van onze 

doelstelling behaald met 55 acties, waar net geen 750 deelnemers waren. De Antwerpse clubs hadden bij het 

afronden van het project een stijging van 71 nieuwe jeugdleden (65% behaald van onze doelstelling).  

De grote moeilijkheid in deze strategische doelstelling is de oprichting van nieuwe clubs. Volley Vlaanderen 

merkt dat het een heel complex gegeven is om vanaf nul een club op te starten. Hieromtrent zullen verdere 

initiatieven genomen worden om te trachten de drempel voor de oprichting van een club te verlagen.  

Volley Vlaanderen investeerde in 2017 in de Start2Volley-bus. Een sportpromotionele bus waarmee Volley 

Vlaanderen de baan op gaat. De inhoud van de bus en de bus zelf vertoont een grote aantrekkingskracht. In de 

GRAFIEK 19: RESULTATEN VAN DE BUURTPLEINWERKING UIT HET START2VOLLEY-PROJECT (2017 - DOELSTELLINGEN) 
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bus bevinden zich inflatables die toegankelijk zijn voor alle kinderen zonder de link met de sport te verliezen. 

Daarbij werd de nodige aandacht besteed aan de hero’s van de federatie en aan plezierbeleving van kinderen. 

Bovendien zijn er ook SmashVolleynetten en -ballen verzameld in de bus. Deze netten worden erg snel 

opgesteld zodat de kinderen ook met SmashVolley aan de slag kunnen.  

SD 10 – BELEIDSFOCUS TOPSPORT: INTEGRAAL TOPSPORTBELEID EN TALENTDETECTIE 

TOT DE NATIONALE PLOEGEN 

OD 24: De prestatieprogramma’s om één of meerdere teams in de top 8 van de Olympische 

Spelen in 2020 te krijgen 

De Yellow Tigers konden zich niet plaatsen voor het WK in 2018 in de tweede kwalificatieronde in Kortrijk. De 

derde ronde ging door in Nederland waar zowel het thuisland als Bulgarije een maatje te groot waren. 

Daarnaast eindigden de Yellow Tigers op een 12e plaats in de World Grand Prix. Op het Europees 

kampioenschap in Azerbeidzjan en Georgië slaagden de Yellow Tigers er niet in om zich te plaatsen voor de 

tweede ronde en eindigden ze op een 14e plaats.  

De Red Dragons plaatsten zich voor het WK 2018 na 

winst in de derde kwalificatieronde. In Kortrijk 

werden ze ongeslagen eerste na winst tegen onder 

andere Duitsland en Estland. Tijdens de World League 

behaalden de Belgen een 7e plaats en schoten ze net 

te kort om zich te plaatsen voor de Final 6 door het 

setgemiddelde. De Red Dragons konden zich op het 

EK wel plaatsen voor de Final 4 na een mooie 

poulewinst. Ze verloren echter van Rusland en Servië 

waardoor de Belgen nipt naast de medaille grepen. 

Beachduo Koekelkoren-van Walle kon aan alle tornooien 

meedoen dankzij hun ranking. Uiteindelijke boekten ze 

enkele mooie resultaten. Ze wonnen voor het eerst een CEV Master tornooi in Baden. Gaandeweg volgden 

meerdere sterke prestaties met een 9e plaats op het 5-sterren World Tour tornooi in Gstaad, een 5e plaats in 

Olsztyn op het 4-sterren World Tour tornooi en een 9e plaats op het WK in Wenen. Op het EK overtroffen ze 

deze prestatie door de halve finale te halen. Uiteindelijk werd geen medaille behaald. Ze sloten het seizoen af 

met een 4e plaats op het 3-sterren World Tour tornooi in Qinzhou.  

Het uitgebreide verslag van zowel de ontwikkelingsprogramma’s als de prestatieprogramma’s zijn terug te 

vinden in bijlage 4 waar technisch directeur topsport Koen Hoeyberghs een volledig relaas heeft samengesteld. 

OD 25: De ontwikkelingsprogramma’s voor het behalen van topsportresultaten op middellange 

termijn 

De meisjes U16 kwalificeerden zich in Denemarken voor het EK door alle wedstrijden te winnen. Op het 

Europees kampioenschap konden ze echter geen enkele match winnen. De meisjes U18 werden slechts derde 
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op het EK-kwalificatietornooi, maar ze behaalden wel een vijfde plaats op het WEVZA in Spanje. De meisjes U20 

wonnen het WK-kwalificatietornooi. In de tweede ronde verloren ze de beslissende wedstrijd tegen Polen. 

De jongens U17 wonnen hun EK-kwalificatietornooi. Op het EK behaalden ze een tweede plaats in de poule en 

vervolgden hun tornooi tot in de finale waar nipt verloren werd van Italië. De jongens U19 plaatsten zich voor 

het EK als beste tweede in het EK-kwalificatietornooi. Uiteindelijk werden ze zevende op het EK en plaatsen zich 

zo voor het EYOF. Ze wonnen uiteindelijk nog het WEVZA-tornooi en werden zesde op het EYOF. De jongens U21 

wonnen de eerste ronde voor het WK, maar werden in de tweede ronde derde. Hierdoor plaatsten ze zich niet 

voor het WK. 

De instroom voor de topsportschool in Vilvoorde vanuit de topsportschool in Leuven is gegarandeerd, vermits 8 

van de 9 instappers in Vilvoorde uit Leuven komen. Uiteindelijk zijn 51 leerlingen ingeschreven in de 

topsportschool voor seizoen 2017-2018. 142 alumni van de topsportschool haalden Liga A. Dit is 72% van de 

197 afgestudeerden. 77 meisjes op 91 (72%) speelden in Liga A, bij de jongens is dat 65 op 106 (61,3%). De 

grote meerderheid van de kern van de nationale ploegen genoot ook de opleiding van de Topsportschool. 

COMMISSIEWERKING 

Scheidsrechterscommissie 

Nadat Johan Callens zijn mandaat neerlegde, werd Kurt Mariën voorgedragen als voorzitter van de commissie. 

Deze heeft met onmiddellijk ingang de taken overgenomen, in eerste instantie ad interim op vraag van de RvB 

VV, en finaal werd de nieuwe samenstelling van de commissie definitief bekrachtigd door de RvB VV. Onder “OD 

10: instroom, begeleiding en doorstroom van officials” staat meer info rond de werking van de officials. In 

bijlage 4 staat het integrale verslag van de scheidsrechterscommissie. 

Beachcommissie 

Het verloop van het beachvolleybalseizoen voor jeugdleden en provinciale kampioenschappen is reeds 

uitgebreid aan bod gekomen onder “OD 7: nieuw competitieaanbod voor heel Vlaanderen (zowel indoor- als 

beachvolleybal)”. Voor (potentiele) jeugdleden zijn ook de projecten Beachvolley@School (2 beachclubs die 

deelgenomen hebben) en Start2Beachvolley (waar 30 initiatiefnemers initiaties hebben georganiseerd; meer 

onder “SD 9 – Beleidsfocus innovatie: Start2Volley, 20 nieuwe actieve indoorclubs in 2020”).  

Belangrijk onderdeel van de beachcommissie is de organisatie van de manches van het BK beach, met als 

hoogtepunt de finales van het BK beach. Meer hierover is te lezen onder “OD 16: deelname aan een stijgend 

aantal recreatieve events ter promotie van het volleybal”. In bijlage 4 werd het verslag van de beachcommissie 

opgenomen. 
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Jeugdcommissie 

De werking van de jeugdcommissie concentreert zich op volgende items: 

• Het project VOLTIS is in samenwerking met 
Spartanova en UGent verder uitgewerkt. We 
bereikten hiermee een 800 kinderen van 2006. 

• Opvolging talenten jeugdspelers: Wim De 
Boeck, Lieven Vrijders en Kris Vansnick doen de 
Volley Vlaanderen-detectie en hebben nauw 
contact met de provinciale werking. Zij geven 
er ook zeer geregeld selectie-
detectietrainingen of volgen de provinciale 
selectietrainingen.  

• IPJOT: organisaties zijn in de provincies goed 
verlopen. 

• U11-2-tegen-2-competitie: iedere provincie zet 
hieronder zijn schouders met een uitloper op 1 mei in 
de Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2-2 in Machelen. 

• Vlaamse Jeugd Champions League: een serieuze stijging in deelnemende teams van 25% en in 2017 is de uitrol 
gerealiseerd van de U11-competitie in de Champions League.  

• Volley Vlaanderen-jeugdeindronden op 13-14 mei: de organisatie in samenwerking met LOC en provincies zijn 
goed verlopen. 

• Start2Volley project: dit project wordt provinciaal voortgezet onder de vorm van trainingen, clinics en 
tornooien.  

Belangrijk in 2017 was het aanhalen van de relaties met de verschillende andere commissies. Dit bijvoorbeeld 

om de nieuwe competitiestructuur op poten te zetten of om meer trainers beter te begeleiden met de inhoud 

van de clinic van de Ronde Van Vlaanderen; 

Het jaarverslag van de jeugdcommissie is te lezen in bijlage 4. 

Bondsparket 

In 2017 zijn bij/door het Volley-Bondsparket in totaal 35 zaken aanhangig gemaakt via een 

scheidsrechterverslag, een klachtbrief of een ambtshalve vordering. Op 10/02/2018 waren 33 zaken definitief 

afgesloten.  

Stand van zaken van deze 35 dossiers op 31/12/2017: 

- 4 seponeringen aanvaard 

- 19 minnelijke schikkingen aanvaard 

- 12 opgeroepen op de zitting 

o 9 uitspraken door een kamer van de Volley-tuchtraad 

o 1 uitstpraak door de Volley-beroepsraad 

o 2 zaken nog in behandeling bij de Volley-beroepsraad. 

In bijlage 4 kan het jaarverslag van het bondsparket en al zijn geledingen gelezen worden. 
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Ontmoetingscommissie 

Luc Budenaers neemt vanaf september 2017 over van Gilbert Moorthamer en speelt een belangrijke rol in de 

competitiehervorming die opgenomen is in het beleidsplan onder “SD 3: Uniformisering van het 

competitieaanbod op elk niveau en met ”. Daar wordt de werking van de ontmoetingscommissie breder 

gekaderd. De verslaggeving van de ontmoetingscommissie is terug te vinden in bijlage 4. 

Redactieraad 

Sinds seizoen 2017-2018 steekt Volleymagazine in een nieuw kleedje. Het laatste digitale maandblad werd 

succesvol vervangen door de site www.volleymagazine.be. Een positieve evolutie gezien het aantal clicks op de 

website. Er werd voor een website gekozen om 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. Deze 

aanpassing leidde onder meer tot een betere wisselwerking tussen Volleymagazine en de andere websites. Op 

de site wordt ook op de actualiteit gericht met voorbeschouwingen van de nationale en internationale 

competities, kort op de bal. Ook de steeds uitgebreidere pogingen om het volley te verspreiden in zo veel 

mogelijk clubs en scholen, werden uitgepluisd. De sociale media kunnen zo ook regelmatig genieten van de 

artikels uit Volleymagazine. Meer gedetailleerde info is terug te vinden in het jaarverslag van de redactieraad in 

bijlage 4. 

http://www.volleymagazine.be/

