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WALIVOL                                                                         VERSLAG  ALGEMENE VERGADERING  28.05.2018 
 
Aanwezig:  Balmoral, Bavo, Debo, De Oude Kroon, Diesel, Dokinap, Dot.Com, Dymo, Giardino, K’ Eljee,          
                    Mu’tz, Nivoc, Nomadesk, Skorry Morry, Sportkaffee, The Outlaws, The Young Ones, ‘t Klieksken, 
                    Trendsetters, Val Aan, Volikat, VV ATB, Wase Wind, Wiwivol 
 
                    Bestuursleden : J-P. Geysen, R. Rotthier, 
                                              Miguel De Buf, Dirk Van Der Merckt, Wim Van Raemdonck 
 
                    Scheidsrechter: E. Verdonck 
 
                    Externe Medewerkers: Maarten Dierickx, Wim De Nocker 
 
Afwezig; Retouchken 
 

 

BETALINGEN 

Lidgeld 
 
-  Gelieve € 600 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 € 650 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. 
 
-  De vorige jaren hebben we steeds hetzelfde lidgeld gevraagd omdat we altijd een begroting in een   
   nipt evenwicht konden realiseren. Het afgelopen seizoen hadden we een verlies op de eindbans 
   door extra onkosten. 
   Om dit verlies op te vangen maar ook om ons te wapenen tegen een verhoogde sporthalhuur bij het  
   begin van 2019, de kosten voor de vernieuwde website en met ons jubileumjaar in het verschiet,  
   verhogen we het lidgeld. Of dit voldoende zal zijn, zal later nog moeten blijken. 
   Als deze buffer onvoldoende is, zal bij het begin van de eindronde nog een extraatje op tafel moeten  
   gelegd worden. Bij het ingaan van een nieuwe legislatuur zit dit risico er altijd in. 
   Veel zal afhangen met hoeveel ploegen we volgend seizoen zullen aantreden en hoeveel matchen   
   we zullen spelen. 

 
 
GDPR (General Data Protection Regulation) 
 

                        We worden de laatste tijd langs alle kanten geïnformeerd over de nieuwe regels rond beveiliging van  
                        persoonsgegevens. Dit vindt ook zijn weerklank in verenigingen zoals Walivol, ook al mogen we dat 
                        op dit niveau niet overdrijven. 
                        We spreken de volgende regels af: 
                          - alleen de eerste ploegverantwoordelijke op de ledenlijst is de officiële contactpersoon die op de  
                            portaalsite van de stad Sint-Niklaas zal opgenomen worden 
                          - de gegevens van deze persoon zijn de enige die ingevuld worden op het aanvraagformulier voor  
                            subsidies 
                          - algemene mailing naar de ploegverantwoordelijken en leden gebeurt in BCC 
                          - we blijven streven naar volledigheid van de gegevens van onze spelers in de ledenadministratie  
                            alleen als de leden dit zelf toestaan 
                          - jaarlijks vernieuwen de ploegverantwoordelijken de toegestane, actuele gegevens van hun leden 
                          - info aan diegenen waar wij geen gegevens van hebben, wordt door de ploegverantwoordelijken  
                            aan hen bezorgd 
                          - geboortedata zijn vereist op de ledenlijst omdat die belangrijk zijn in ons spelreglement 
                          - we gebruiken persoonsgegevens niet buiten de organisatie zonder toestemming 
                          - uitschrijven kan ten allen tijde 
                          - het bestuur zal tegen het begin van de competitie een document klaarmaken om de afgesproken  
                            regels te officialiseren en zich in regel te stellen met GDPR 
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SUBSIDIES 
 
             -  De sportraad vraagt om de juiste personengegevens van de verantwoordelijke op te geven en  
                steeds te vermelden als de ploegnaam veranderd is. 
 
             -  Normaal wordt op de subsidieformulieren de gegevens van de voorzitter, secretaris en  
                penningmeester gevraagd. 
                Dit is een van de oorzaken dat informatie en uitnodigingen niet bij de juiste persoon terecht komen. 
                Daarom raden we aan om als recreatieve ploeg maar 1 naam op te geven en de rest (secretaris en    
                penningmeester) te doorstrepen. 
                Deze persoon wordt de officiële contactpersoon die ook op de nieuwe portaalsite van de stad   
                Sint-Niklaas zal staan en moet dan ook als eerste contactpersoon op de ledenlijst van Walivol  
                vermeld worden. 
 
            -  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. 
 
 
KAMPIOENVIERING 
 
             -  We wensen onze kampioenen BALMORAL, DYMO en THE OUTLAWS proficiat met het behalen van   
                de titel. Zij worden uitgenodigd op de kampioenenviering van de stad Sint-Niklaas op 15 juni om  
                19u30u in de sporthal “ De Witte Molen”. 

           We zouden het op prijs stellen dat deze ploegen zo volledig mogelijk aanwezig zouden zijn. 
 
        -  De fair-play trofeeën gingen dit jaar naar DOKINAP in reeks A en naar SKORRY MORRY- WIWIVOL   
           na een ex-aequo in reeks B. Proficiat! 
 
        - Onze vrijdagavond was weer een succes met veel volk en ambiance. 
          Er wordt voorgesteld om het vergaderzaaltje ook in te richten als zitplaats want het café wordt voor  
          zo’n activiteit te klein. Ook mag er zoals vroeger terug wat muziek op de achtergrond gedraaid  
          worden om de gezelligheid te verhogen. 
 
        - de extra prijzen in natura voor de winnaars werden geapprecieerd. 
 
        - volgend jaar zullen de bordjes met hapjes door middel van een speciaal bonnetje kunnen afgehaald   
          worden aan de toog. 

 
 
NIEUWE COMPETITIE 
 
             -  Onze open-deurvolley gaat door op maandag 3 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. 
                Vanaf 1 augustus kan je en mailtje sturen naar info@walivol.be met de vermelding van ploegnaam. 
                We kunnen maximum 10 ploegen inschrijven. De eerst ingeschrevenen komen aan bod. 
                Deze manier van werken is wel noodzakelijk om op voorhand een schema op te kunnen stellen. 
 
             -  De nieuwe competitie start op maandag 10 en dinsdag 11 september. 
 
             -  Er dienen zich tot hier toe geen nieuwe ploegen aan. 
 

                       -  Skorry Morry en Wiwivol vormen samen een nieuwe fusieploeg. Een nieuwe naam zal later bekend  
                          gemaakt worden. We zijn blij dat we iedereen aan boord kunnen houden. 
 
                       - VV-ATB verandert zijn naam weer in VV (Volley Vrienden) 
 
                       -  Dot.Com, Diesel, K’Eljee, Nomadesk, ’t Kliekske, zoeken nieuwe spelersinstroom. 
                           
                       -  We starten voorlopig met een ploeg minder = 24 ploegen 
                          NOTA: Na de vergadering loopt ook nog de stopzetting van Retouchken binnen. 
                                      We starten dus met 23 ploegen. 
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BESTUUR 
 
             -  De voorzitter stelt kort de nieuwe ploeg voor: 
                   - Rudi Rotthier: penningmeester en verantwoordelijke voor de verzekering… 
                   - Miguel De Buf (Nomadesk) en Wim De Nocker (K’Eljee): bouwen en beheren samen de nieuwe  
                     website…   
                   - Dirk Van De Merckt (Bavo): verantwoordelijke voor de sponsoring en feestelijkheden…  
                   - Wim Van Raemdonck: hoofdscheidsrechter en verantwoordelijk voor de punteninvoering… 
                   - Maarten Dierickx (Nivoc): verantwoordelijke voor de kalenderopmaak… 
 
             -  De voorzitter dankt Chris Anthuenis nog eens voor zijn zeer waardevolle inbreng in de vereniging als    
                enthousiaste medewerker en later als bestuurslid. Hij heeft Walivol ingeleid in de wereld van de   
                technologie. Een eigen gecreëerde website die in de loop der jaren werd geperfectioneerd dient nu 

als basis voor de vernieuwde site. Zijn inzet in de laatste jaren heeft mee bepaald waar Walivol op dit 
moment staat. 

 
             -  De voorzitter dankt ook Eddy Verdonck voor zijn jarenlange inzet in Walivol. 
                Eddy is het enige Walivol-lid dat het ontstaan van de vereniging in 1970 heeft meegemaakt. 
                Hij was eerst actief als speler, daarna als scheidsrechter en bestuurslid. Hopelijk zal hij in de  
                toekomst nog actief blijven als scheidsrechter. 
 
             -  In de eindronde werden 2 nieuwe scheidsrechters geïntroduceerd en verwelkomd. 
                Kristof Straetmans en Johan De Rop zullen volgend seizoen ook de groep scheidsrechters blijven  
                versterken.    
  
 

          WEBSITE & COMMUNICATIE 
 
          www.walivol.be / www.walivol.net 
 
                       Bij de overdracht van de website van de vroegere naar de nieuwe webmaster en het opvragen van de  
                       code, zijn er problemen ontstaan. Deze discussie achter de schermen vond zijn grond in een ongelukkige 
                       woordkeuze in de nieuwjaarsbrief van de voorzitter. Hij verontschuldigt zich voor moesten deze woorden 
                       verkeerd begrepen zijn. 
                       Na herhaaldelijke vragen op mail konden we de code niet bekomen. Het nieuwe bestuur vond het  
                       noodzakelijk om via een aangetekend schrijven van een advocaat tot snelle actie over te gaan en de zaak  
                       niet te laten escaleren. 
                       Om de goede werking van de vereniging te vrijwaren en het beheer van de website te kunnen controleren,  
                       werd ondertussen beslist om over te stappen op www.walivol.net. 

             In heel dit verhaal zijn geen winnaars en niemand is hier gelukkig mee. De rust is nu weergekeerd en we  
             hebben deze periode definitief achter ons kunnen laten om ons te focussen op de toekomst. 
             Vanaf juli stappen we definitief terug naar onze vertrouwde www.walivol.be. 
 
Nieuwe website 
 
             Bij het begin van het volgende seizoen zal de nieuwe website in een vernieuwd kleedje geïntroduceerd  
             worden. 
             De lay-out en vormgeving zal er wat meer eigentijds uitzien en voor de opbouw en achterliggende   
             structuur werden de nieuwste technologieën gebruikt die garant staan voor de uitbreiding van nieuwe  
             mogelijkheden in de toekomst. 
             De tools die noodzakelijk zijn van bij de competitiestart zullen direct functioneren. 
             Geleidelijk aan zullen de andere en nieuwe tools geïmplementeerd worden. 
 
Communicatie 
 
             Vanaf juli wordt het e-mailadres info@walivol.be terug 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. 
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VARIA 
 
Spelersaantal 
 
              - We stellen vast dat het aantal matchen met 5 spelers weer gedaald is. Alleen de ploegen in blijvende  
                nood hebben het hier nog moeilijk. Gelukkig kan de grote meerderheid van de ploegen steeds of  
                bijna altijd een volwaardige ploeg opstellen. We willen hen daarvoor feliciteren. Proficiat! 
 
             -  Het spelen met 4 spelers blijft ook dalen. Daar zijn we heel gelukkig mee. 
                We vermoeden dat dit veel te maken heeft met het grotere voorkeuspercentage in het afgelopen  
                Seizoen. 
 
Voorkeuren 
 
             -  Het voorbije seizoen hadden we een mooi voorkeurspercentage van bijna 80%. 
                Dit is er gekomen doordat we met een oneven aantal ploegen aantraden en daardoor 5  
                onvolledige weken ontstonden die meer speelruimte creëerden om de voorkeuren optimaal te  
                benutten.  
                 
             -  Ploegen die een bepaalde datum in de voorronde willen vrijhouden, kunnen dit doorgeven vooraleer   
                de kalender in augustus wordt opgemaakt. 
                Dit zal weer met een mail of speciaal invulformulier gebeuren dat later nog wordt toegestuurd.  
  
Volleyballen 
 

                       De aangekochte GALA-ballen blijken in ieders smaak te vallen. Ze kunnen de vergelijking met onze  
                       vroegere zachte PACO’s doorstaan. In de toekomst moeten we dus niet meer uitkijken naar andere  
                       merken en soorten. 
                       Om iedereen gelijk te stellen, zullen deze ballen als matchbal gebruikt worden. 
 
         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. 
                        Nog in 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. 
 

Sponsoring 
 
             Vanaf volgend seizoen zullen we gesponsord worden door een drankenfirma. 
             De namen van de sponsor zal te zien zijn op de website en de prijzentafel op het einde van de competitie. 
             De verschillende reeksen zullen ook naar deze sponsor verwijzen: DUVEL - reeks 
                                                                                                                        VEDETT - reeks 
                                                                                                                        PEPSI – reeks 
             In de deal voor drie jaar is ook eenvormige polo-outfit voor de scheidsrechters voorzien. 
             Andere ideeën groeien nog. 
 

          Info 
 
                      Ploegen die geïnteresseerd zijn om in het weekend te spelen kunnen informeren bij Balivol (Bazel) via  
                      Danny De Gendt (Mut’z) 
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SUGGESTIES 
 
Facebookpagina: 
 
             -  Door een facebookpagina aan te maken, kan er reclame gemaakt worden om te komen   

                          spelen in Walivol (zowel individuen als ploegen) 
 

Open-speeldag 
 

             -  Er wordt een voorstel gedaan om deze avond in te vullen met een training op 4 velden waar met een  
                doorschuifsysteem opslag/aanval, receptie/verdediging, spelsysteem, opwarming… aan bod komen. 
                Dit voorstel vind wel bijval maar niet in het begin van het seizoen wanneer iedereen ernaar uitkijkt om  
                nog eens samen met de ploeg automatismen te trainen en eventuele spelers in te passen. 
                Een idee dat we blijven onthouden om voor geïnteresseerden op een ander moment in de toekomst  
                te organiseren met ingehuurde trainers 
 
Fair-Play 
 
           Er wordt gevraagd om 3 trofeeën te voorzien wat de duidelijkheid ten goede komt maar dan moet er ook    
           al na de voorronde gestemd kunnen worden. De stemming zal vanaf volgende keer via een  
           enquêteformulier kunnen gebeuren of via een link op de website. 
 
Reeksindeling 
 
           -  Bij 24 ploegen (12/12 in voorronde) wordt voorgesteld om het in de eindronde eens met 4 reeksen van 6  
              ploegen te proberen. Wanneer ze 3 maal tegen elkaar spelen zou er telkens na elke beurt een stijger              
              en daler kunnen zijn. Dit lijkt te onderzoeken waard maar kan alleen toegepast worden met 24 ploegen  
              of meer. 
           -  Bij 23 ploegen kan dit niet en zal er weer een andere creatieve oplossing uit de bus moeten komen  
              rekening houdend met de lengte van de competitie (niet te kort of te lang) 
 
           - Er wordt ook gevraagd of het mogelijk is om van in het begin met 3 reeksen te beginnen. 
             Op uitzondering van The Outlaws is geen enkele ploeg geïnteresseerd om dat voor iedereen het een  
             rijkdom betekent om eens tegen andere tegenstrevers te kunnen spelen..   
 
Vrije ploegen 
 
           Er is een duidelijke vraag naar oefenwedstrijden tussen vrije ploegen.. 
           Als ploegen vrij zijn en er op dat moment ook terreinen vrij liggen, kunnen oefenwedstrijden ingepland  
           worden. Door die ook op de kalender in te planen en ze niet op vrije basis in te laten vullen, vermijden  
           we leegstand. 
 
 
 
 
                                                                                                                         verslag: Jean-Paul Geysen 
 
 
 


