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VOORWOORD

WIE ZIJN WE, WAT DOEN WE

ONZE DOELSTELLINGEN

BELEIDSFOCUSSEN

62500 IN 2020

STIJGING KWALIFICATIEGRAAD VAN TRAINERS

UNIFORMISERING COMPETITIE

DIENSTVERLENING LEDEN EN CLUBS

GOED BESTUUR

PROMOTIE VAN DE SPORT DOOR EVENTS

BF JEUGDSPORT

BF LAAGDREMPELIG SPORTAANBOD: START2BEACHVOLLEY

BF INNOVATIE: START2VOLLEY

BF TOPSPORT

COMMISSIES
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Meten is weten

Met grote trots presenteert Volley Vlaanderen zijn 

jaarverslag van 2018. In deze tweede fase van de be-

leidsperiode 2017-2020 lag de focus op 3 pijlers: in-

novatie, groeiende participatie en een grotere popular-

iteit voor het volleybal!

Met de leuze “meten is weten” in het achterhoofd 

wordt in het jaarverslag duidelijk gerapporteerd 

wat er in het afgelopen jaar gepresteerd werd. Ru-

briek per rubriek wordt een overzicht gegeven van 

de tussentijdse resultaten. Hieruit zal blijken dat er 

reeds een aantal mooie resultaten werden geboekt 

en de 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 2019 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

VOORZITTER VOLLEY VLAANDEREN
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Wie zijn we,

Wat doen we?

WIE ZIJN WE,

Volley Vlaanderen is de koepel boven de bovenlokale verenigingen 

die instaan voor het volleybal in Vlaanderen. In totaal zijn 19 per-

soneelsleden in dienst om alles in goede banen te leiden bij Volley 

Vlaanderen. Die personeelsleden kunnen echter niet zonder alle 

helpende handen die onbezoldigd hun steentje bijdragen in de com-

missies, in de Raad van Bestuur en in de provincies.

WAT DOEN WE?

Volley Vlaanderen wil door innovatie de participatie in de sport ver-

hogen met het oog op een laagdrempelig karakter en met dienstver-

lening naar leden en clubs in het achterhoofd. De talrijke events op 

alle niveaus moeten bijdragen tot een verhoogde populariteit van het 

volleybal. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de richtlijnen 

rond Goed Bestuur en medisch én ethisch verantwoord sporten.
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62 500 leden 
in 2020

Tegen 2020 wil de fed-

eratie graag de ambitieuze 

doelstelling behalen van 

62 500 leden. Daarom moet 

ingezet worden op breedte-

sport en promotie. Leden-

groei kan bekomen worden 

in verschillende onderdelen 

van ons volleybal. Denk maar 

aan recreatie, beach, jeugd 

en g-sport.

Stijging kwalificatie-
graad van trainers

Trainers zijn van groot bel-

ang voor de federatie. Alle 

clubs en leden willen zo 

goed mogelijke trainers om 

mee samen te werken. Als  

federatie trachten we om 

onze trainers verder op te 

leiden. De kwalificatiegraad 

moet met 5% gestegen zijn 

tegen 2020.

Uniformisering 
competitie

De verschillende competitie-

vormen die voorzien worden 

voor onze clubs moeten 

tegen 2020 geüniformiseerd 

worden. Uiteraard met veel 

aandacht voor het laagdrem-

pelig karakter van onze sport 

en met de eigenheid van elk 

niveau.

Het nieuwe decreet voor de sportfederaties van 2016 heeft er voor gezorgd dat Volley 

Vlaanderen op een structurele manier zijn doelstellingen zal formuleren en 

evalueren. Dit gebeurt aan de hand van strategische en operationele 

doelstellingen die op voorhand geformuleerd worden en op-

gevolgd of aanpasbaar zijn.  Aan alle doelstellingen 

zijn dan ook concrete acties gekoppeld die 

helpen de ambitieuze doelstel-

lingen te behalen.
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De leden en de clubs behoren 

tot het cliënteel van de fed-

eratie. Verbeterde dienst-

verlening naar onze klanten 

staat hoog op de agenda. Het 

is belangrijk om de brug te 

versterken tussen de federatie 

en de clubs. Zo willen we onze 

volleybalverenigingen helpen 

om te groeien in al hun geled-

ingen.

Goed Bestuur is een relatief 

nieuw begrip. De federatie 

is er van overtuigd dat een 

goed bestuurde organisatie 

uitstraalt naar de clubs. Op die 

manier wil de federatie zich-

zelf continu in vraag stellen, 

verbeteren en versterken.

Als federatie beschouwen 

we het als onze kerntaak om 

onze sporttak in de kijker te 

zetten! Volleybal is een echte 

familiesport en dit proberen 

we dan ook uit te dragen bij de 

organisatie van onze events 

op het niveau van topsport én 

breedtesport.

Wat willen we  

bereiken tegen 

2020?
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Met BF Jeugdsport wil de federatie de 

kwaliteit van de jeugdopleiding verhogen 

bij de clubs. Hiervoor reikt de federatie  

kwaliteitslabels uit.

Bij BF Beachvolley4You wil de federatie 

het beachvolley toegankelijk  maken voor 

iedereen. Clubs en trainers worden hierbij 

zo goed mogelijk ondersteund.

BF Start2Volley legt zich toe op het  

laagdrempelig aanbieden van volleybal– 

activiteiten op pleintjes van centrumsteden 

om zo nieuwe clubs te doen ontstaan.

Aanvullend op de basiswerking zijn er 4 beleidsfocussen waar Volley Vlaan-

deren op inzet in samenwerking met Sport Vlaanderen. Dit zijn nog 4 aanvul-

lende strategische doelstellingen waarbij er een bijzondere focus is op vlak 

van jeugd, topsport en tevens op innovatie en een laagdrempelig project.

Het staat als een paal boven water dat de 

federatie voor BF Topsport zich concen-

treert op de nationale teams in de prestatie– 

programma’s. Toch speelt de jeugd ook 

een belangrijke rol in de ontwikkelings– 

programma’s.
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Samenvatting van 

de resultaten
Lichte daling van het aantal aangesloten leden, 

hoewel die een gedeeltelijk gecompenseerd wordt 

bij de jeugd.

Trainers zijn een belangrijke doelgroep die met 

succes heel intensief benaderd wordt.

De federatie maakt belangrijke stappen op vlak 

van Goed Bestuur.

Sinds 4 jaar zet Volley Vlaanderen in op club-

ondersteuning als dienstverlening naar clubs en 

leden.

Intensieve promotie van de sporttak blijft succes-

vol. Steeds meer kinderen komen in contact met 

het volleybal.
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Op 31/12/2018 zijn 22 360 jeugdleden aangesloten bij de federatie. Tegen 2020 wil de federatie  

30 000 jeugdleden aansluiten. Dat betekent dat Volley Vlaanderen bijna 75% van doelstelling reeds 

behaald heeft. Het is wel duidelijk dat het volleybal nood heeft aan extra jongens. 72,5% van de  

jeugdleden is immers vrouwelijk. De balans tussen beide geslachten is het meest in evenwicht in Oost-

Vlaanderen en Vlaams-Brabant (telkens 66,8% vrouwen ten opzichte van 33,2% mannen). Talloze  

initiatieven worden genomen om clubs te helpen bij het rekruteren van nieuwe leden. Meer hierover 

verder in het jaarverslag.

Tegen 2020 wil Volley Vlaanderen zijn ledenaantal zien  groei en tot 62 500 leden. Onder-

staande operationele doelstellingen moeten helpen om die 62 500 leden te bereiken. Er wordt 

gefocust op jeugd, G-sporters, recreatieve leden én het volleybal als sport nummer 1 voor families.
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75%
Aantal jeugdleden t.o.v. de 

doelstelling in 2020

2019 wordt een sleuteljaar met EuroVolley in eigen 

land om die laatste 25% aan het volleyballen te krijgen. 

+925
Meer jeugdleden t.o.v.  

december 2017

Ten opzichte van 31/12/2017 is een stijging van 925 

jeugdleden te merken. 

4 472
Jeugdleden per provincie

Per provincie zijn er gemiddeld 4 472 jeugdleden 

aangesloten. Antwerpen en West-Vlaanderen scoren 

daarbij beter dan de andere provincies. Dat zijn 1230 

jongens en 3242 meisjes.
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Aantal clubs

+5%

Toelage

77 360

Deelnemers in de 
club

4 900

Nieuwe leden

+817
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VOLLEY@SCHOOL

Volley@School is het voornaamste project dat de federatie uitwerkt om de clubs te 

ondersteunen bij het  rekruteren van nieuwe leden.

Via beleidsfocus Jeugdsport, dat eveneens later nog uit-

gebreider aan bod komt, worden clubs aangemoedigd in 

te zetten op ledengroei. Zo goed als alle deelnemende 

clubs (96% van de 171 deelnemende clubs) doen aan 

actieve ledenwerving via verschillende initiatieven. 

Zo zijn vriendjesdagen, flyeracties en opendeurdagen 

populair onder de clubs. Alle Jeugdsportfondsclubs 

hebben meer dan 350 nieuwe leden aangesloten.

817 nieuwe U11-leden hebben zich aangesloten bij 

de federatie vanuit het Volley@Schoolproject. In 

vergelijking met vorig jaar hebben er 76 meer kin-

deren zich aangesloten bij de 71 clubs die hebben 

ingetekend op het project. Het aansluitingsproces 

dat vorig jaar aangehaald werd als complex staat 

intussen in de stijgers. Deze administratieve ver-

eenvoudiging moet clubs helpen om eenvoudiger 

nieuwe leden aan te sluiten.

Meer dan €77 000 werd door de federatie verdeeld 

onder de deelnemende clubs. Dat staat gelijk aan 

bijna €1 100 per vereniging.  Volley@School blijft 

alleszins een project waar Volley Vlaanderen op zal 

blijven inzetten.

START2VOLLEY

JEUGDSPORTFONDS

Via pleintjesvolleybal wordt promotie gevoerd 

naar alle bevolkingsgroepen op een laagdrem-

pelige manier. 

Het pleintjesvolley is een onderdeel van de beleidsfo-

cus innovatie. Deze beleidsfocus wordt verderop in het 

jaarverslag uitgebreid toegelicht.

Het Jeugdsportfonds is een van de grootste pro-

jecten van Volley Vlaanderen. Ook hier wordt naar 

promotie en ledenwerving gepeild en worden 

clubs aangemoedigd hierop in te zetten.
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In 2018 zijn 9294 aansluitingen doorgevoerd van spelende leden. 6 511 daarvan zijn actief in de jeug-

dreeksen op alle verschillende niveaus. In de onderstaande grafiek is geen rekening gehouden met 

het aantal vertrekkers. Er is in totaal echter een daling te merken in het aantal leden. In 2018 heeft de 

federatie  1893 leden verloren. Het grootste deel hiervan komt uit de categorie van spelende senioren-

leden. De tweede schrappingsperiode is een verklaring hiervoor. Opvallend is wel de stijging van het 

aantal jeugdleden met 925 jongens en meisjes.
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+925
Extra jeugdleden in 2018

-1893
Verlies van totaal aantal 

leden in 2018

45709
Aantal leden inclusief niet-

spelers
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Tegen 2020 wil Volley Vlaanderen meer en betere trainers begeleiden naar de clubs. Het li-

centiesysteem voor coaches, uitgebreide cursusorganisaties, het complete bijscholingsaanbod 

moet daarbij helpen.

Er zijn 14 cursussen georganiseerd in Vlaanderen in 2018. Hiervan zijn 11 initiators georganiseerd aan-

gevuld met 2 cursussen Instructeur B en 1 Trainer B. De geografische spreiding is terug te vinden op 

onderstaande grafiek. Bovendien zijn er 2000 deelnemers geweest aan 50 clinics. Er zijn echter nog 

clinics waar de aanwezigheid nog gecontroleerd moet worden. Dit aantal zal dus nog verder stijgen. Er 

zijn dus gemiddeld 40 deelnemers per clinic.

De koppeling met Votas is verder geïmplementeerd. De trainers blijven belangrijke stakeholders en de 

federatie blijft dan ook intiatieven nemen om trainers beter op te leiden. Op 18/03/2019 hebben 2 872 

trainers een diploma. De grafiek hiernaast toont een overzicht van de verdeling per niveau van diploma.
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Een werkgroep rond Kristof De Loose heeft het licentiesysteem met succes hervormd. Dit resulteert in 

de implementatie van de J-licentie in 2018 en het ‘abonnement’-systeem waardoor de licentiehouders 

zichzelf onbeperkt kunnen bijscholen. Er hoeven geen betalingen meer te gebeuren om een clinic van 

het respectievelijke niveau te volgen. Voor seizoen 2018-2019 hebben 1 535 coaches een licentie aan-

gevraagd wat bijna het dubbele (192%) betekent van de oorspronkelijke doelstelling.
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192%

Licentiehouders

Van de beoogde doelstelling 

in 2020

50%
Van de licentiehouders zijn 

J-licenties

1535
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In 2018 zijn werkgroepen opgericht om het competitieaanbod te uniformiseren bij de jeugd. De krachtli-

jnen hiervoor zijn uitgetekend en worden in 2019 verder uitgewerkt om in seizoen 20-21 geïmplemen-

teerd te worden.

Bovendien zijn er belangrijke stappen ondernomen om ook bij de senioren een eenduidig beleid te vo-

eren. De competitiehervorming is hiervan het gevolg. Volley Vlaanderen heeft samen met Volley Belgium 

en FVWB de 4 hoogste niveaus in een nieuw jasje gestoken. De aanvang van deze competitiehervorming 

is gepland voor seizoen 2019-2020. De provinciale niveaus zullen zich in 2019 verder organiseren om 

hun lokaal beleid af te spiegelen aan het beleid van Volley Vlaanderen en de andere instanties.

Onderstaande grafiek geeft het aantal ploegen weer gegroepeerd per provincie en niveau bij de sen-

ioren. Dit is goed voor 1 293 ploegen in competitie die maandelijks bijna 2600 competitiewedstrijden 

spelen.

Volley Vlaanderen werkt aan een uniformisering van de competitie op alle niveaus en in 

alle vormen. Denk maar aan jeugd, indoor, beach en zelfs G-sport. De rol van de bovenlokale 

verengingen is daarbij erg belangrijk.
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4500
Jeugdwedstrijden per maand

Gemiddeld worden er per maand ongeveer 4500 jeug-

dwedstrijden gespeeld. Dat is goed voor een competi-

tieaanbod voor 2250 jeugdploegen

2600
Competitiewedstrijden per 

maand bij de senioren

630 teams hebben zich in Vlaanderen ingeschreven om 

mee te doen aan jeugdbeachtornooien. Dit gebeurde op 

162 tornooien. Van enkele tornooien worden nog ge-

gevens verwacht.

+630
Jeugdbeachdeelnames

Gemiddeld worden er per maand bijna 2600 senioren-

wedstrijden gespeeld door 1293 seniorenploegen
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De eerste stap die de federatie in 2017 zette was het onderschrijven van een samenwerkingsak-

koord 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, Dames-

volley 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. 

Op de site van Volley Vlaanderen kan je heel wat informatie over G-volleybal terugvinden. De ver-

schillende clubs die G-Volley aanbieden worden op de site weergegeven. 

Naast zitvolley voor personen met een fysieke handicap werkt Volley Vlaanderen sinds 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 6 clubs die netbal in com-

binatie met SmashVolley aanbieden aan personen met een mentale beperking. 

Naar de toekomst toe wil Volley Vlaanderen blijven inzetten op G-sport met als doel een kwalitatief 

aanbod te creëren voor de clubs. 

Het laagdrempelig aanbod voor indoor- en beachvolley wordt verder opgenomen onder  

Beleidsfocus Laagdrempelig Sportaanbod. 
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6
G-volleyclubs

6 clubs in Vlaanderen bieden reeds G-Volley aan. Inter-

esse werd aangewakkerd tijdens de Volley Market. Meer 

en meer clubs springen op de kar.

3
Zitvolleyclubs

Kruikenburg Ternat, Damesvolley Waregem en Amigos 

Zoersel zijn de enige 3 clubs in Vlaanderen die zitvol-

leybal aanbieden.
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De officials spelen een belangrijke rol in het volleybalspel. Zonder scheidsrechters zouden er geen vol-

leybalwedstrijden kunnen plaatsvinden. De visie en het beleid hiervan is in handen van de scheidsrech-

terscommissie. Het jaarverslag van deze commissie is terug te vinden in bijlage. 

De Landelijke Scheidsrechterscommissie wordt voorgezeten door Kurt Mariën die eveneens verant-

woordelijk is voor media en communicatie. Hij wordt bijgestaan door secretaris Danny Van Hende en 

de afgevaardigden uit de provinciale scheidsrechterscommissies die elk hun eigen taak krijgen. De sc-

heidsrechterscommissie heeft in 2018 ingezet op de vormingen van scheidsrechters aan de hand van 

vergaderingen, waarnemingen, examens,...

De scheidsrechters die mogelijks kunnen promoveren worden waargenomen door de aangeduide 

waarnemers die hun verslag delen met de opleidingsverantwoordelijke. Hij zorgt voor de afhandeling 

van dit verslag en de rapportering naar vormingsverantwoordelijken en de waargenomen scheidsrech-

ters. Zo kan er ingespeeld worden op situaties die helpen bij het opleiden van scheidsrechters. 

Bovendien werden in 2018 graden uitgewerkt. Die bepalen het niveau van de scheidsrechters en dus 

ook op welk niveau ze actief mogen zijn. 
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9
Opleidingsmomenten

Er werden 9 opleidingsmomenten georganiseerd in 

heel Vlaanderen. Bovendien werd ook een opleiding 

voorzien voor de waarnemers zodat zij de scheidsrech-

ters beter kunnen beoordelen.
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De clubs en de leden zijn het cliënteel van de federatie. Volley Vlaanderen zet zich in 

om de begeleiding en ondersteuning van zijn cliënteel te versterken met allerhande 

initiatieven die met verschillende stakeholders zijn doorgesproken.

In 2018 werd de medische commissie onder leiding van Frank Pauwels opgericht. Zij leverden de input aan in bi-

jlage.

Het Jeugdsportfonds verwacht dat clubs Ethisch verantwoord sporten en peilt daar ook naar. Deelnemende clubs moeten 

verplicht het Panathlon Charter ondertekenen. Er zijn dus 171 clubs die dit gedaan hebben in teken van het Jeugdsport-

fonds. Bovendien moeten de clubs een eigen jeugdcharter hebben voor hun leden.

Bovendien ondersteunt Volley Vlaanderen het Time-Out tegen pestenproject van Sport Vlaanderen. Hiernaar wordt 

eveneens gepeild via het Jeugdsportfonds. 82 deelnemende clubs doen mee aan de acties van het TOP-project. Dat 

is goed voor 48%.

De federatie zet steeds meer in op vrijwilligerswerking. Daarom werd in 2018 getest met de organisatie van 

een bijscholing voor de vrijwilligers van de clubs in Vlaams-Brabant. Deze test is positief verlopen en dus 

werd het hele idee al uitgerold voor alle provincies. De sessies bestaan uit een tweeluik. Tijdens het ee-

rste deel wordt een korte theoriesessie gehouden door een externe professional die aangesteld wordt 

door Dynamo Project. Bovendien 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 voor de Super Cup voor clubs waar ideeën 

kunnen uitgewisseld worden.

Tot slot heeft het Bondsparket 51 zaken aanhangig gemaakt, waarvan 48 zaken defini-

tief zijn afgesloten. Meer info hieromtrent in het verslag in bijlage.
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6
Deelnemers tijdens pilootproject  

vrijwilligersbijscholing

6 clubs hebben in Vlaams-Brabant het pilootproject 

gevolgd omtrent vrijwilligerswerking. De feedback was 

erg positief.

3
Nieuwe sessies gepland

3 sessies werden gepland in 2018 om uit te rollen in 

2019 door heel Vlaanderen om alle clubs te betrekken. 

50%
Doet mee aan Top in de sport

84 clubs van het Jeugdsportfonds doen mee aan het 

Time-out tegen pestenproject van Sport Vlaanderen.
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De sporttechnische ondersteuning wordt onder andere bevorderd door 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. 

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 ver-

deeld moet kunnen worden ter ondersteuning van de (al dan niet beginnende) trainers. Zo werd er gestart met de Start-

2Volley-clinics verder uit te werken. Er worden in seizoen 2018-2019 per provincie 6 Start2Volley-clinics georganiseerd. 

3 clinics voor de onderbouw, 3 clinics voor de bovenbouw. Bovendien loopt het project met de Ronde Van Vlaanderen door 

in seizoen 2018-2019, waarbij Kris Eyckmans in elke provincie een clinic - “Sla je slag” - komt geven.

Volley Vlaanderen heeft in 2018 de clubrapportern verder uitgewerkt. Hierin worden statistische gegevens weerge-

geven waar de club zijn beleid aan kan spiegelen. Deze zijn sinds dit jaar voor alle clubs vrij beschikbaar. 

Bovendien werden in 2018 in totaal meer dan 30 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.   

Aan de clubs wordt ook gevraagd naar de tevredenheid van de clubs omtrent het clubbezoek. De 

resultaten zijn overweldigend.
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30
Start2Volley-clinics voor onder- en 

bovenbouw

Er worden 30 Start2Volley-clinics georganiseerd die 

gratis te volgen zijn voor alle licentiehouders en Start-

2Volley-clubs. Zowel voor onderbouw als voor boven-

bouw zijn er 15 sessies die in 2018 door 908 trainers 

bijgewoond werden.

37
Clubbezoeken

37 clubbezoeken werden uitgevoerd door de club-

coaches om uiteenlopende redenen. Dit gebeurt op 

vraag van de club afhankelijk van de noden. Meer en 

meer nemen de clubcoaches ook zelf het heft in handen 

om clubs te versterken.
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Sport Vlaanderen stimuleert de sportfederaties om werk te maken van het goed bestuur. 

Volley Vlaanderen heeft dan ook goed bestuur opgenomen in zijn beleidsplan.

Volley Vlaanderen zet verder in op Goed Bestuur. De federatie krijgt een score toegewezen die aanduidt of de 

werking van de federatie in lijn is met het Goed Bestuur. Daarvoor zijn harde criteria in het leven geroepen die 

peilen naar transparantie, democratie en interne verantwoording en controle. 

Volley Vlaanderen scoort in totaal net geen 60%. Vooral naar democratie toe is er nog werk. De federatie haalt daar 

slechts 55,5%, terwijl Sport Vlaanderen de federatie een score toegekend heeft van 61,1% en 62,1% op respectievelijk 

transparantie en interne verantwoording en controle. In 2017 scoorde Volley Vlaanderen nog 50%. De juiste koers is dus 

duidelijk aangenomen. De vooruitgang is vooral merkbaar in het onderdeel interne verantwoording en controle waar Volley 

Vlaanderen slechts 31,8% haalde.

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.

Er werden in 2018 geen belangenconflicten vastgesteld in de Raad van Bestuur. Er zal in 2019 wel een proces 

worden uitgewerkt dat in gang gezet kan worden, mocht dit in de toekomst toch voorvallen.

De bestuursleden van de federatie hebben een onbezoldigde functie. Zij krijgen enkel een onkosten-

vergoeding. In 2018 was dit in totaal €9780,05. Hieronder een overzicht:

• Dirk Cocquyt:  €1152,75

• Jean-Paul De Buysscher: €3894,42

• Luc Declercq:  nihil

• Frank Desmet:  €430,12

• Johan Somers:  €1660,68

• Johan Van Riet:  €1886,60

• Willy Vleugels:  €755,48
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55,5%
Democratie-aspect Goed Bestuur

Het democratisch aspect van Goed Bestuur is het meest 

voor verbetering vatbaar met 55,5%.

62%
Transparantie en interne ver-

antwoording en controle

2 andere aspecten scoren +/- 62%. Vooral voor interne 

verantwoording en controle zijn grote stappen gezet. 

Hierop scoort de federatie 30% beter t.o.v. 2017.

+10%
Goed Bestuur t.o.v. 2017

Het verbeterde Goed Bestuur geeft een resultaat van 

60%. Dat is 10% beter dan vorig jaar.
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Heel wat recreatieve events zijn reeds uitgebreid aan bod gekomen elders in het jaarverslag, zoals het Volley@

School-project en het pleintjesvolleybal tijdens Start2Volley-sessies.

Daarnaast is de federatie steeds actief geweest bij de sportpromotionele activiteiten die georganiseerd worden 

door Sport Vlaanderen. Op deze events probeert Volley Vlaanderen altijd af te zakken met de promotionele bus van 

Start2Volley, waarbij alle materialen, zoals de inflatables gebruikt kunnen worden. Hieronder staat een oplijsting van de 

activiteiten die Sport Vlaanderen organiseerde en waar de federatie actief aan meegewerkt heeft.

KET2SPORT (IN SAMENWERKING MET DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL)

2010 kinderen van het 5e en 6e leerjaar konden kennismaken met SmashVolley gedurende sessies van 20 minuten gespreid 

over 2 dagen.

SPORTSTERRENDAGEN (IN SAMENWERKING MET SPORT VLAANDEREN)

23704 deelnemers gespreid over 14 dagen. Het evenement spitst zich toe op 6- tot 10-jarigen tijdens Sport Je Droom 

en op 10- tot 16-jarigen tijdens Sport Daagt Je Uit. Respectievelijk waren er 14111 en 9593 kinderen aanwezig op 

deze sportdagen op 5 verschillende locaties in alle provincies. 

ZOMER SPORT PROMOTIETOER (IN SAMENWERKING MET SPORT VLAANDEREN)

Op 11 verschillende dagen werden de Vlaamse (bad)steden (Koekelberg, Sint-Lievens-Houtem, Westende, 

De Panne, Koksijde, Blankenberge, Oostende, Bredene, Wenduine, Middelkerke en Mol) aangedaan. Het 

programma staat open voor iederen en Volley Vlaanderen heeft daar sessies SmashVolley verzorgd of 

wordt er beachvolleybal aangeboden. In totaal waren er 6653 deelnemers.

OLYMPIC MOVES (IN SAMENWERKING MET SPORTIZON)

De laatste editie van Olympic Moves vond plaats in het voorjaar. Kinderen van de 1e en 2e 

graad konden komen proeven van alle aanwezige sporten. Ook hier wordt initiaties Smash-

Volley gegeven aan potentieel een 6000-tal deelnemers.

Promotie is voor Volley Vlaanderen een van de key points en dit zowel op vlak van breed-

tesport als op topsportniveau. Beide peilers van het volleybal dienen aan bod te komen en 

worden waar mogelijk in contact gebracht met elkaar.

32

Jaarverslag 2018



33

Volley Vlaanderen



2018 was voor de events van TopVolleyBelgium een succesjaar. Opnieuw vonden er meer organisaties in 

België plaats met de EuroMillions Cup Finals op kop. Op 18 februari zakten 10039 toeschouwers af voor de 

bekerfinales in het Sportpaleis in Antwerpen. De Cup Finals werden gevolgd door 1250790 kijkers op alle ver-

schillende tv-media. Zoals steeds wordt gezocht naar de link tussen topsport en breedtesport. Dit jaar mochten 

de G-sporters van Special Olympics Belgium opdraven tussen de finales door en ook nu mochten de kinderen van 

het Jeugdsportfonds mee het veld op tijdens de ploegvoorstelling voor zowel de dames- als de herenfinale. Onder-

staande grafiek toont het aantal toeschouwers op de TopVolleyBelgium-events.

Ook het beachvolley werd weer positief in de kijker gezet met de 11 manches die resulteerden in het slotfeest tijdens het 

BK Beach in Knokke. Hier waren zo’n 4200 toeschouwers aanwezig om Colson-Deroey en Catry-Vandesteene Belgisch 

kampioen te zien worden.

Interactie met fans wordt steeds belangrijker. De fandagen werden opnieuw georganiseerd en ook op sociale me-

dia worden veel initiatieven genomen.
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2018 was voor de events van TopVolleyBelgium een succesjaar. Opnieuw vonden er meer organisaties in 

België plaats met de EuroMillions Cup Finals op kop. Op 18 februari zakten 10039 toeschouwers af voor 

de jaarlijkse traditie in het Sportpaleis in Antwerpen. De Cup Finals werden gevolgd door 1250790 kijk-

ers op alle verschillende tv-media. Zoals steeds wordt gezocht naar de link tussen topsport en breed-

tesport. Dit jaar mochten de G-sporters van Special Olympics Belgium opdraven tussen de finales en 

ook nu mochten de kinderen van het Jeugdsportfonds mee het veld op tijdens de ploegvoorstelling. 

Onderstaande grafiek toont het aantal toeschouwers op de TopVolleyBelgium-events.

+1,6K
Extra Instagramvolgers voor YT

+2K
Extra volgers voor RD op so-

ciale media

in totaal bereiken de Red Dragons 18700 volgers op so-

ciale media. 2000 meer dan vorig jaar. Vooral Instagram 

is fel gegroeid met meer dan 1400 extra volgers.

+22%
Extra volgers voor TopVolley-

Belgium
TopVolleyBelgium kende een sterke groei op alle so-

ciale media tot bijna 17800 volgers. Een groei van 22% 

ten opzichte van 2017. Volley Vlaanderen kende een 

gelijkaarde groei tot meer dan 3300 volgers.

Aangevuld met meer 21000 Facebook- en bijna 1000 

Twittervolgers bereiken de Yellow Tigers steeds meer 

dan 26000 fans.
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Door de digitalisering en het verder vereenvoudigen van de administratieve last 

hebben we dit jaar maar liefst 171 clubs kunnen bereiken. Een stijging met 14 clubs 

ten opzichte van vorig jaar. In 2014 waren er slechts 66 clubs die deelnamen. Dit om 

even te kaderen hoe belangrijk Volley Vlaanderen het vindt om clubs met een jeug-

dwerking te ondersteunen. 

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 (gemiddelde aantal 

punten in het Jeugdsportfonds per club) en zijn er meer trainers die een trainerscursus 

volgen. Met 878 deelnames aan bijscholingen halen we de doelstelling van 1050 deel-

names niet. Een reden hiervoor kan zijn dat de clubs niet alle aanwezige bijscholingen aan 

ons hebben doorgegeven.
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67%
Aantal clubs die deelnemen 

aan JSF

Er zijn 171 clubs van de 284 die deelnemen aan het 

Jeugdsportfonds. Goed voor 67% van de clubs bij Vol-

ley Vlaanderen.

€352K
Subsidies voor deelnemende 

clubs

Er werd in samenwerking met Sport Vlaanderen 

€352000 overgemaakt aan de clubs als subsidiëring en 

beloning voor de prestaties met de jeugdwerking in de 

club.

€2K
Gemiddeld €2052 per club
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Een twee aspect is de breedtesport en promotie, we willen tegen 2020 een stijging met 4% van het 

aantal breedtesportactiviteiten bij de clubs. We zien dat 164 van de 171 clubs actief aan ledenwerk-

ing doen. 159 clubs boden open trainingen aan en het aantal recreatieve tornooien stijgt jaar na jaar. 

De drie doelstellingen voor breedtesportactiviteiten worden uitgedrukt in percentage. 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 hier-

voor is dat ondertussen heel wat meer clubs deelnemen aan het project dan enkele jaren geleden. 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. In absolute cijfers zien we 

wel een stijging.
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23%
Onderneemt G-sportacties

39 clubs van het Jeugdsportfonds hebben al acties 

ondernomen om G-sport in de kijker te zetten. Al dan 

niet door het in het leven roepen van een G-ploeg.

+75K
Kinderen bereikt met acties

De clubs van het Jeugdsportfonds bereikten meer dan 

75000 kinderen met allerhande acties om aan leden-

werving te doen.

+/-120
Clubs organiseren recreatieve 

tornooien
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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 lat-

en deelnemen aan VOLTIS (VOLeybal Talent Identificatie Systeem). Het aantal deelnemers aan VOLTIS 

daalde licht. 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 maar opnieuw 

beter dan in 2017. De reden hiervoor is te vinden bij het grote aantal nieuwe clubs die deelnemen aan 

het Jeugdsportfonds ten opzichte van vorige jaren. Voor vele van die clubs is deelname aan de VJCL nog 

niet opportuun. 
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120
Ploegen in VJCL

120 ploegen van de clubs die meedoen aan het Jeug-

dsportfonds zijn ingeschreven in de Vlaamse Jeugd 

Champions League.

+1500
Jeugdspelers in eigen eerste 

ploeg

Meer dan 1500 spelers uit de eerste ploegen van de 

clubs uit het Jeugdsportfonds komen uit de eigen jeug-

dwerking.
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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. Dit jaar 

namen 4129 kinderen deel aan een Start2Volley tornooi. Daarnaast raden we de clubs aan om een be-

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

verhaal en bieden een bewegingsschool (71%) aan en een balgewenningsschool (87%). 
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84%
Organiseert infosessies

144 clubs uit het Jeugdsportfonds organiseren een in-

fosessie voor de ouders van hun leden. Een belangrijk 

moment in het seizoen volgens Volley Vlaanderen.

+/-45
Clubs zetten in op beachvolley

Ongeveer 25% van de deelnemende clubs zet in op 

beachvolley. Ofwel door trainingen te organiseren, ofw-

el door beachevenementen uit te werken.

10K
Kinderen U13 bereikt

Bijna 10000 kinderen U9-U11-U13 werden bereikt door 

middel van het Jeugdsportfonds.
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Het laagdrempelig project is door Sport Vlaanderen niet goedgekeurd geweest als project van 

Volley Vlaanderen. Het Start2Beachvolleyverhaal heeft daardoor een vertraging opgelopen van 

een jaar. Intussen is het project voor de nieuwe jaargang wel goedgekeurd. Daarvoor zijn de 

nodige stappen al gezet om in 2019 terug Start2Beachvolley aan te bieden.

Volley Vlaanderen is samen met de steden Antwerpen en Brugge en hun clubs (Oxaco BVC Ant-

werpen, Osta Berchem, Volmar Ekeren, Mortsel Volley Antwerpen, Slovo Brugge, OLVA Brugge en 

VT Brugge) naar 16 verschillende buurtpleintjes getrokken om SmashVolley-sessies te organis-

eren voor iedereen die passeerde op de buurtpleintjes.

Om dit mogelijk te maken werden 3 jobstudenten aangesteld die in beide steden aan de slag 

gingen op de pleintjes. Bovendien werden nog dagcontracten aangegaan met de trainers van de 

clubs in de buurt die voor de nodige assistentie konden zorgen. Voor de stad Brugge was het de 

eerste keer dat er iets van pleintjeswerking georganiseerd werd. De feedback van de trainers en 

de jobstudenten van Volley Vlaanderen kan de stad nu helpen om hier verder op in te spelen. 

De federatie heeft voor Brugge hierin een pioniersrol opgenomen.

Bijna 70 initiatiesessies werden gegeven waarbij we meer dan 1000 deelnemers verwelkomd 

hebben. Rechtstreeks of onrechtstreeks zijn er zo 103 nieuwe leden aangesloten bij de verschil-

lende clubs.
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De Red Dragons hebben een succesvolle zomer achter de rug. De Golden European League werd nog ge-

bruikt om jonge talenten de kans te geven hun neus aan het venster te steken met een 6e plaats als resul-

taat. Het hoogtepunt was echter het WK in Italië waar onze Red Dragons een 7e plaats wegkaapten. Dit onder 

leiding van Andrea Anastasi die met zijn technische staf het team kwam versterken. Jammer genoeg heeft de 

federatie afscheid moeten nemen van zijn bondscoach omwille van familiale redenen.

De Yellow Tigers konden zich niet plaatsen voor het WK van 2018. Hun zomer was desondanks goed gevuld met de Vol-

ley Nations League die voor het eerst georganiseerd werd. Het team behaalde een 13e plaats op dit topniveau met een 

vernieuwde kern. Een leuke opsteker naar de EK kwalificaties die probleemloos afgewerkt werden met 4 overwinningen in 

2018 en 2 in januari 2019 . De Tigers zijn dan ook snel geplaatst voor het EK van 2019.

Koekelkoren-van Walle hebben enigszins een pechseizoen gehad. Tom van Walle is op het einde van de zomer 

uitgevallen met een schouderblessure. Desondanks hebben ze weer enkele stappen gezet op wereldniveau om 

zich klaar te maken voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo. Een kort overzicht van enkele opmerkelijke 

prestaties:

• EK Beach Nederland:  9e plaats

• Qinzhou (FIVB 3***):  3e plaats

• Gstaad (FIVB 5*****): 5e plaats

• Den Haag (FIVB 4****): 9e plaats 

TopVolleyBelgium staat in voor de prestaties op topsportniveau met de Red Dragons en 

de Yellow Tigers. Daarnaast blijven de Belgian Beach Boys Koekelkoren-van Walle timme-

ren aan hun road to rio. De basis wordt in het opleidingsprogramma echter niet vergeten.
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De Young Yellow Tigers hebben met de U17 een knappe tweede plaats behaald in Papendal, Nederland. Ze 

verloren de finale van Frakrijk met 3-0. Bovendien konden ze zich met een 2e plaats op het EK kwalificati-

etornooi ook het EK mislopen. Ze verloren de sleutelwedstrijd tegen Roemenië met 3-1. Ook de U19 konden 

zich niet voor het EK plaatsen. Ze werden pas 4e in Roemenië na verliesmatchen tegen Frankrijk, Roemenië en 

Wit-Rusland. De 2e en 3e van de poule konden zich nog plaatsen in een 3e kwalificatieronde.

De Young Red Dragons U18 hebben zich in Duitsland geplaatst voor het EK, waar ze 3e eindigden in hun poule na winst 

tegen Frankrijk, Oekraïne en Slovakije. Rusland en Italie toonden zich te sterk. Winst tegen Wit-Rusland had kwalificatie 

voor het WK kunnen opleveren, uiteindelijk moesten ze tevreden zijn met een 7e plaats en kwalificatie voor het EYOF 2019. 

In 2018 behaalden de U18 eveneens een zilveren plak in het WEVZA-tornooi. Ze wonnen al hun matchen tot ze het sterke 

Italië ontmoetten in de finale. Het WEVZA vond in eigen land plaats in het EVC. 

De U20 hebben het EK in eigen land kunnen spelen. Winst tegen Polen, Frankrijk, Italie en Turkije zorgde voor de 

kwalificatie voor de halve finale in Nederland. Het nipte verlies tegen Rusland hield de Young Red Dragons van 

groepswinst.  In de halve finale bleek Tsjechië te sterk waardoor ze mochten kampen tegen de noorderburen 

om het brons. België won deze uiteindelijk redelijk vlot waardoor ze Rusland (goud), Tsjechië (zilver) mo-

chten vervoegen op het podium. 

De topsportschool in Leuven (eerste graad) laat 6 van de 7 studenten doorstromen naar het derde jaar 

in Vilvoorde. Slechts 1 student stapte in 2018 in het derde jaar in die niet uit de topsportschool in 

Leuven komt. 5 studenten stappen in het 4e jaar in en 1 jongen in het 5e. De doorstroom van de 

topsportschool naar clubs op het hoogste niveau bleef sterk aanwezig. 158 van 216 studenten 

die tot juni 2018 afstudeerden aan de topsportschool behaalden Liga A. Bij de meisjes be-

haald ruim 86% (n=103) het hoogste niveau. Bovendien konden 18 meisjes al op jongere 

leeftijd doorstromen. Bij de jongens ligt dit aantal iets lager met 61% (n=113). Ook bij 

de nationale ploegen is de topsportschool sterk vertengenwoordigd met 9 mannen 

en 10 vrouwen van de 14. Tot slot bestaan de jeugdselecties ook grotendeels uit 

topsportschoolstudenten.
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De beachcommissie ontwikkelt de werking van het 

beachvolleybal in België. We denken hierbij vooral aan 

de jeugd- en provinciale tornooien die georganiseerd 

werden.

De landelijke ontmoetingscommissie staat in voor de 

organisatie van het volledige competitiesysteem van jong 

tot oud. Samenwerking met de bovenlokale verenigingen 

en Volley Belgium is onontbeerlijk om de behaalde resul-

taten te boeken.

De medische commissie werd pas in 

2018 in het leven geroepen. Onder 

deskundige leiding van dr. Frank Pauwels 

wil de federatie meer aandacht schenken 

aan de medische en ethische aspecten in 

het volleybal.

De federatie wil de commis-

sies en hun leden bedanken 

voor hun tomeloze inzet. Zij 

vormen een belangrijk on-

derdeel van de werking bin-

nen de federatie. De jaarver-

slagen van de commissies 

zijn opgenomen in bijlage. 
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Volley Vlaanderen  heeft zijn eigen 

bondsparket dat optreedt bij geschillen 

die voorvallen tussen leden, clubs en 

federatie. Dit is een onafhankelijk orgaan 

dat situatie per situatie een inschat-

ting maakt en vervolgens een uitspraak 

formuleert.

Zonder scheidsrechters geen volleybalwedstrijden. De  

scheidsrechters zijn van groot belang om de wedstrijden 

te begeleiden.  De scheidsrechterscommissie staat in voor 

het rekruteren, begeleiden en aanduiden van scheidsre-

chters.

De jeugfdcommissie  vertegenwoordigd de visie van de 

jeugdwerking van het Vlaamse volleyballandschap. De 

leden zijn aangeduid vanuit de bovenlokale verenigingen 

die hun eigen jeugdverantwoordelijke afvaardigen op 

federatieniveau.
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De website voor het beachgebeuren in België wordt voor 

de organisatie van bijna alle provinciale tornooien ge-

bruikt. Dit voor inschrijving, wedstrijdschema, uitslagen,...

De competitie blijft een divers aanbod in Vlaanderen. 

Desondanks heeft elke provincie een aanbod op jeugd- en 

seniorniveau. 

Kenden een matig succes, wellicht is het 

moeilijk om bovenop het provinciaal en 

nationaal circuit nog een extra deelne-

mersveld te vinden.
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Lichte achteruitgang merkbaar. Bij de 

senioren eerder een mannelijk publiek, 

terwijl dit bij de jeugd omgekeerd is. Het 

blijkt moeilijk om jongens te overtuigen 

deel te nemen.

Veel meer succes bij de jeugd op Vlaams niveau met dank 

aan de extra inspanningen van de bovenlokale verenigin-

gen.  Ook op nationaal niveau is vooruitgang merkbaar. Op 

seniorenniveau was goed. Een ander weekend kiezen kan 

verder helpen om extra teams in te schrijven.

5 starterstornooien werden ingericht waarbij de deelnem-

ers eers een initiatie kregen aangeboden, gevolgd door 

een tornooi. Dit gebeurde in de vakantieperiodes. 

De selectietrainingen voor de jeugd werden opgestart in 

elke provincie om het niveau op te krikken.

Met dank aan commissievoorzitter 

Herman De Rycke en zijn -leden
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Het VOLTIS-project is verder uitgewerkt in samenwerk-

ing met UGent en Spartanova. in 2018 bereikten we 900 

kinderen (°06-°07) die individuele resultaten opgestuurd 

kregen. Volley Vlaanderen heeft het algemeen ovezicht.

De organisatie van de tornooien zijn goed verlopen. 

Bovendien is de eerste aanzet gebeurd naar IPJOT 2.0. 

Het opleidingstornooi moet in 2019 in definitieve plooi 

vallen.

Er is opnieuw een stijging waar te nemen 

bij de aantal deelnemers aan de VJCL. 

Vanaf 2019 mogen de winnaars van de 

U11 VJCL ook deelnemen aan het Bel-

gisch kampioenschap. 
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De clinics verlopen goed. Er werden 4 

clinics onderbouw en 2 clinics boven-

bouw georganiseerd. Gemiddeld namen 

een 70-tal trainers deel aan iedere clinic.

Stijging van het aantal deelnemende clubs dankzij de 

uitgewerkte organisatie. Zowel naar kwantiteit als naar 

kwaliteit is er een verbetering merkbaar. Beide projecten 

worden verder uitgerold in 2019.

Sinds augustus is de jeugdcommissie in actie getreden 

om krachtlijnen uit te werken voor de uniformisering van 

de competitie over de bovenlokale verenigingen heen. 

Werkgroepen werden samengesteld om de krachtlijnen 

samen te stellen.

Met dank aan commissievoorzitter 

Danny Lyssens en zijn -leden
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Beneluxlaan 22

1800 Vilvoorde

02/257 16 00

info@volleyvlaanderen.be

www.volleyvlaanderen.be
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