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WALIVOL                                                                         VERSLAG  ALGEMENE VERGADERING  22.05.2017 
 
Aanwezig:  Balmoral, Bavo, Debo, De oude Kroon, Dokinap, Dymo, Giardino, K’ Eljee, Mu’tz, Nivoc,    
                    Retouchken, Skorry Morry, Sportkaffee, The Outlaws, ‘t Klieksken, Trendsetters, Val Aan,  
                    VV ATB, Wase Wind, Wiwivol 
 
                    Bestuursleden : J-P. Geysen, C. Anthuenis, E. Verdonck 
 
Verontschuldigd:  bestuurslid R. Rotthier, Gozi, Nomadesk, Volikat,  
 
Afwezig; Diesel, Dot.Com, National, The Young Ones 
 

 

BETALINGEN 
 

Lidgeld : 
 
-  Gelieve € 560 te storten voor 30 juni a.s. op rekeningnummer 783-5414140-35 van WALIVOL, 
   Rudi Rotthier, R. Steppestraat 7, 9100 Nieuwkerken met vermelding van de ploegnaam. 
   Je kan ook € 590 storten na 30 juni maar vóór 1 augustus. 
 
-  Ploegen die forfait hebben gegeven, worden hierover bericht en betalen volgens onze afgesproken  
   reglementen € 12.50 extra per keer. 
 
-  Ploegen die meer dan één keer met 4 spelers aantraden, worden ook hierover bericht en betalen  
   volgens onze afgesproken reglementen € 10 extra vanaf de tweede keer. 

 
 
SUBSIDIES 
 
             -  Aan de hand van een uitgebreid historisch overzicht van de ploegen en hun verkregen toelage  
                (in bijlage) wordt nog een laatste keer uitleg gegeven over de subsidies. 
                Gelieve er voor te zorgen dat de volledig ingevulde formulieren tegen 1 september op de sportdienst  
                toekomen. 
 
             -  De sportraad vraagt om de juiste personengegevens van de verantwoordelijken op te geven en  
                steeds te vermelden als de ploegnaam veranderd is. 
 
 -  Ontslagnemende ploegen krijgen nog formulieren toegestuurd omdat die handelen over het  
                voorbije jaar. Vergeet dus niet dat er nog subsidies te verdienen zijn. 
                Zij worden ook gevraagd de stopzetting op de sportdienst te melden. 
 
 
VERZEKERING 
 
             -  De juiste gang van zaken kan iedereen terug vinden in de reglementen en op de website bij de  
                documenten. 
                Het is ook een taak van de ploegverantwoordelijken om bij een ongeval de nodige informatie te  
                bezorgen aan de ploeggenoten, zodanig dat dit snel en correct kan afgehandeld worden. 
 

-  We willen benadrukken dat alle aangesloten spelers van elke ploeg (verzekerd via Walivol) op gelijk  
   welk moment van het jaar/ thuis of op verplaatsing/ tijdens een competitie- of een vriendenwedstrijd/  
   op een tornooi/ tijdens een training…verzekerd zijn met een ongevallenverzekering. 
   De voorwaarden staan in de polis die je kan raadplegen op onze website. 

 
 
KAMPIOENVIERING 
 
             -  We wensen onze kampioenen MU’TZ, DYMO en DEBO proficiat met het behalen van de titel. 
                Zij worden uitgenodigd op de kampioenenviering van de stad Sint-Niklaas op 16 juni om 20u  
                in de sporthal “ De Witte Molen”. 

           We zouden het op prijs stellen dat deze ploegen zo volledig mogelijk aanwezig zouden zijn. 
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        -  In de eerste reeks eindigde de competitie op een thriller; de beide kopploegen eindigden met een  
           gelijk aantal punten. Het was de tweede keer dat in zo’n geval het regelement moest geraadpleegd  
           worden. 
  
        -  De fair-play trofeeën gingen dit jaar naar NIVOC en NOMADESK. Proficiat! 

 
 
SPELERSAANTAL 
 
             -  SPELEN met 5: 
 
                We stellen vast dat het aantal matchen met 5 spelers gedaald is als we de enkele diehards buiten  
                beschouwing laten. 
                Gelukkig kan de grote meerderheid van de ploegen steeds of bijna altijd een volwaardige ploeg  
                Opstellen. We willen hen daarvoor feliciteren. Proficiat! 
 
             -  SPELEN met 4: 
 
                 -  Het spelen met 4 spelers blijft dalen. 
                    Voor de noodlijdende ploegen wordt een speciale regeling voorgesteld. 
 
                -  Het systeem dat gedurende twee seizoenen in de reglementen werd opgenomen, wordt afgeslankt. 
                   Men zal vanaf nu niet meer kunnen kiezen om gemengd voor 1 punt te spelen. 
 
 
REGLEMENTEN en SCHEIDSRECHTERS 
 
             - Als extra controle op het eindresultaat worden de kapiteins gevaagd om samen met de  
               scheidsrechter het puntenaantal te overlopen vooraleer het wedstrijdblad te ondertekenen. 
 
             - Als er gespeeld wordt zonder scheidsrechter moet ook het scheidsrechterblad ingevuld worden. 
 
             -  De voorronde verliep een beetje opgehitst maar vanaf de eindronde verliep de competitie vrij vlot en  
                opvallend sportief. Een dikke proficiat! 
 
                      1/ Gelijkheid in de algemene eindklassering: 
 
                          Er is blijkbaar wat onenigheid ontstaan bij het toekennen van de kampioenstitel in de 1ste  
                          reeks. Benadeelde personen voelden zich verongelijkt en wilde perse de reglementen anders  
                          interpreteren niettegenstaande ons reglement kiest voor het gezond verstand. 
                          Wij zullen in de reglementen dit aandachtspunt verfijnen om een “juridische discussie” weg te  
                          nemen. 
 
                      2/ Voetfouten: 
 
                          Voor de veiligheid is er vroeger gekozen om de geldende regels van de volleybalfederatie niet  
                          te volgen en het overschrijden van de lijn onder het net niet toe te laten. 
                          Hieromtrent is wat discussie ontstaan omdat sommige scheidsrechters dit wel toestaan. 
                          Niettegenstaande dit onderwerp vorig jaar met de scheidsrechters al is doorgenomen, blijft dit  
                          door enkelen voor beroering zorgen. 
                          Ook hier kiezen we voor een andere woordkeuze in de reglementen om een verkeerde  
                          interpretatie van het woord “overschrijden” definitief te vermijden. 
 
                      3/ Van ploeg veranderen: 
 

                                    Nieuwe spelers moeten de mogelijkheid krijgen om in een afgesproken tijdspanne van ploeg 
                                    te veranderen omdat ze niet altijd bij de juiste ploeg terecht komen: 
                                                     - een nieuwe speler kan in de voorronde tot eind oktober nog overstappen 
                                                     - een nieuwe speler kan in de eindronde tot eind januari nog overstappen 
                                    Onze eigen spelers moeten ook een overgang kunnen maken: 
                                                     - alle spelers kunnen bij het begin van de eindronde overstappen 
                                                     - elke beweging gebeurt in samenspraak met de ploeg en de  
                                                       ploegverantwoordelijken brengen de ledenlijsten in orde 
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                      4/ Libero bij vrouwen: 
                          Hier rijzen verschillende vragen. 
                          Wij zullen dit reglementspunt nog eens goed onder de loep nemen om bij het begin van de  
                          volgende competitie klaarheid te schenken. 
 
                      5/ Verplaatsen van wedstrijden: 
                          Wij keren terug naar onze vroegere regel en verschuiven geen wedstrijden meer als de  
                          kalender is opgemaakt, tenzij het door het bestuur in uitzonderlijke gevallen wordt toegelaten. 
 

                                6/ Forfait:  
                                    Er moet een betere regeling komen om forfaits te melden 
                                    Zoals voor de verzekering (Help ik heb een ongeval!) kan er ook op de website voor forfaits 
                                    een pagina aangemaakt worden (Help wij kunnen niet komen spelen!) om de werkwijze 
                                    duidelijk te maken: - hoofdscheidsrechter verwittigen 
                                                                   - ploegverantwoordelijken van de tegenstrever verwittigen 
 

 
NIEUWE COMPETITIE 
 
             -  Onze open-deurvolley gaat door op maandag 4 september van 20u tot 22u maar indien er veel  
                ploegen inschrijven kan dat een half uurtje uitlopen. 
                Je krijgt de mogelijkheid om in korte wedstrijdjes tegen zoveel mogelijk ploegen te spelen. 
                Je kan met je ploeg (ofwel individueel/of met enkelen) voor deze opendeurwedstrijden inschrijven. 
                Een mailtje sturen naar info@walivol.be met de vermelding van ploegnaam en dag volstaat. 
                Deze manier van werken is wel noodzakelijk om op voorhand een schema op te stellen. 
                Er zal terug zonder scheidsrechters gespeeld worden. 
 
             -  De nieuwe competitie start op maandag 11 en dinsdag 12 september. 
 
 
VARIA 
 
Aantal ploegen en reeksindeling 
 

                       -  Wij verwelkomen de nieuwe ploeg TRENDSETTERS in ons midden. 
                       -  Giardino zoekt nieuwe spelersinstroom. Wij hopen deze ploeg aan boord te kunnen houden. 
                       -  De nieuwe indeling wordt: 13 in reeks A – 14 in reeks B 

 
Voorkeuren 
 
             -  Het is een algemeen gegeven dat we niet aan ieders voorkeur ten volle kunnen voldoen. 
                Of we zoals vorig jaar weer kiezen voor de gulden middenweg gedurende het hele seizoen  
                (afwisselend in het voordeel voor de ploegen en scheidsrechters) zal afhangen van het aantal  
                deelnemende ploegen (26 of 27?) alsook van het aantal velden en op welke dag die kunnen  
                ingenomen worden. 
 
             -  GIMME die vorig jaar met de jeugd trainde op maandag 19u zal gevraagd worden naar een ander  
                moment of sporthal op zoek te gaan omdat ons voorkeurspercentage vorig jaar terug liep. 
                Meer en meer Walivol-ploegen willen op maandag spelen. 
 
             -  Ploegen die niet op de algemene vergadering aanwezig of verontschuldigd zijn, krijgen in de  
                voorronde geen voorkeur. 
 
             -  Ploegen die een bepaalde datum in de voorronde willen vrijhouden, kunnen dit doorgeven vooraleer   
                de kalender in augustus wordt opgemaakt. 
  
Ledenlijsten 
 

-  De ploegverantwoordelijken moeten tijdig de ledenlijsten invullen om de competitie in orde te kunnen  
   aanvatten. 
   Bij het begin van elk seizoen moeten in de ploeg de personengegevens gecontroleerd worden en  
   eventueel worden aangepast. Nog te veel ledenlijsten zijn onvolledig en/of onjuist. 
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Communicatie 
 
             Vanaf nu wordt alleen nog het e-mailadres info@walivol.be gebruikt voor alle communicatie  
             tenzij het een persoonlijk schrijven of vraag is aan een bestuurslid. 
             Omdat dit algemeen e-mailadres gelinkt is naar alle bestuursleden zal de juiste persoon vlugger  
             kunnen reageren en communiceren. 
 
Volleyballen 
 

                       Wij hadden vorig jaar al beslist om duurdere ballen om de twee jaar uit te delen. 
                       GALA-, MOLTEN- en MIKASA-ballen komen hiervoor in aanmerking vanaf volgend seizoen. 

             Wij zullen stalen opvragen om uiteindelijk te kiezen voor een zachtere bal. 
                       Om iedereen gelijk te stellen zullen deze ballen dan als matchbal gebruikt worden. 
 

Foto’s 
 
             Misschien kan er een gewoonte van gemaakt worden om bij het begin van elk seizoen een  
             geüpdatete ploegfoto door te sturen als er spelers bijkomen of verdwijnen en een nieuwe outfit  
             aangekocht wordt. 
 
Kleedkamerbeveiliging 
 

                     (n.a.v. een tweede keer kledij in douches en vroegere kleine diefstallen): 
                                      - sporthalpersoneel heeft politie opgebeld en klacht ingediend 
                                      - politie heeft namen van gedupeerden genoteerd maar geen PV opgesteld 
                                      - camerabeelden zijn van onvoldoende kwaliteit om gebruikt te kunnen  
                                        worden 
                                      - camerabeelden kunnen niet op computerscherm bekeken worden 
 
                     Conclusie:- bij vandalisme: sporthal is verantwoordelijk (doet aangifte bij politie) 
                                      - bij diefstal: persoon of ploeg is verantwoordelijk (doet aangifte bij politie)  

                            - vraag voor nieuwe camera’s is al gesteld aan stadsbestuur en is in behandeling 
                            - melding op sportraad om het probleem aan te kaarten en door te trekken naar andere  
                              sportaccommodaties 

                                      - kleedkamers kunnen voor Walivol niet afgesloten worden 
                                      - tip voor onze spelers = geen waardevolle spullen achterlaten en zo veel mogelijk gerief  
                                        naar het terrein meenemen 
 
         Parking 
 
                      - De parking aan de kant van de Magnolialaan verkeert in erbarmelijke staat en vormt vooral een gevaar  
                        in de winter.  
                        Er zal evenwel op korte termijn niets aan verbeterd worden. 
                        Halfweg 2018 beginnen de werkzaamheden aan de nieuwe Dojo (= hal voor gevechtssporten) in het  
                        verlengde van de turnhal en gedeeltelijk op de parking. 
                        Nadien zal in 2019 de verkleinde parking een facelift krijgen en weer uitgebreid worden aan de zijkant tot  
                        een capaciteit van ongeveer 70 wagens. 
                        Er zal ook naar een systeem gezocht worden om de parking meer voor de sporters te laten dienen.  
 
                      - De sporthal zal tijdens de werken langs die kant nog toegankelijk blijven en nadien ook de enige  
                        avondingang zijn langs de Magnolialaan. 
                        Het poortje een beetje verderop blijft voor de veiligheid definitief gesloten na 17u. 
 
          Website 
 
                      Er wordt gevraagd of het mogelijk is om in de uitslagen ook de afgetrokken punten in beeld te brengen. 
                      Dit is geen eenvoudige klus omdat deze aanpassing gelinkt wordt aan verschillende parameters en  
                      dus op verschillende plaatsen visueel moet kunnen verschijnen. 
                      Onze webmaster gaat dit bekijken of dit te doen is en niet te veel werk vraagt ten opzichte van de  
                      sporadische momenten dat er minpunten (-1) aangerekend worden. 
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Beachvolleyhappening op de Grote Markt van Sint-Niklaas 
 

Vr 23/6: Recreatief tornooi 
Za 24 en Zo 25/6: manche Belgisch kampioenschap 
Ma 26/6: Recreatief tornooi 
Iedereen kan ook nog inschrijven voor het recreatief avondtornooi op vrijdag- en maandagavond. 
Voor meer info : surf naar www.WALIVOL.be of www.beachvolleyhappening.be 

 
Sportrevue  
 
              Dit is een speciale druk (12 nummers) die is uitgegeven in 2000 over de geschiedenis van de  
              Sint-Niklase sportverenigingen en het sportleven.  
              Op de sportdienst zijn nog exemplaren van dit prachtig naslagwerk (waarin Walivol) te bekomen  
              tegen € 2/ stuk. 
 
 
 
 
                                                                                                                         verslag: Jean-Paul Geysen 
 
 


