
WALIVOL                                                                         VERSLAG  ALGEMENE VERGADERING  21.05.2019 

Aanwezig:  Balmoral, Bavo, Bordje Brol, Debo, De Oude Kroon, Dokinap, De Youries, Dot.com, Dymo, 
                    K’ Eljee, Mu’tz, Nivoc, Sportkaffee, The Outlaws, The Young Ones, ‘t Kliekske, Trendsetters, 
                    Val Aan, Volikat, VV ATB, Wase Wind 

                    Bestuursleden : J-P. Geysen, R. Rotthier, 
                                              Dirk Van Der Merckt, Wim Van Raemdonck 

                    Scheidsrechter: S. Bogaert 

                    Externe Medewerkers: Maarten Dierickx, Wim De Nocker 

Afwezig; Diesel, Nomadesk 

LIDGELD 

•  Gelieve € 600 te storten voor 30 juni a.s. op rekeningnummer BE35 7835 4141 4035 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. 
   Een aparte betalingsmail met extra dringende info wordt in de week na de vergadering naar alle  
   ploegverantwoordelijken gestuurd. 

•  Ploegen die forfait hebben gegeven, worden hierover bericht en betalen volgens onze afgesproken     
   reglementen € 12.50 extra per keer. 

•  De ploegverantwoordelijke van Dot.com vraagt waarom vorig jaar het lidgeld plotseling met € 40 verhoogd   
   werd. 
   Er wordt verwezen naar het antwoord dat te lezen staat in het verslag van de vorige ledenvergadering van    
   28.05.2019:      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 eindbalans 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. 
                 Veel zal afhangen met hoeveel ploegen we volgend seizoen zullen aantreden en hoeveel matchen  
                 we zullen spelen. 

   Het lidgeld was vorig seizoen voorzien op € 590 maar op algemene vraag van de aanwezigen werd dit  
   afgerond op € 600. 

•  Op de vraag van dezelfde persoon of het allemaal niet goedkoper kan zonder al die extra’s 
   (d.w.z. volleyballen om de twee jaar, nieuwjaarsreceptie, drankbonnen op de kampioenenviering,  
   opendeur-volley …) wordt door de verwonderde aanwezigen afwijzend geantwoord. 

•  Het financieel verslag ligt altijd op de vergadering ter inzage. 

•  De huur van de terreinen is ondertussen uitgesteld tot begin 2020 omdat men er nog niet over eens is  
   hoe de betaling zal geregeld worden (= terreinen en kleedkamers apart of terug als één pakket). 

•  De vele verzekeringsdossier worden steeds snel en correct opgevolgd door onze penningmeester Rudi. 
   Het is zelden dat hij een woordje van dank krijgt van de betrokken spelers na het afsluiten van hun dossier. 
   Vandaar een algemene dank en proficiat. 

KAMPIOENVIERING 

•  We wensen onze kampioenen VV (reeks 1), TRENDSETTERS (reeks 2) en K’ELJEE (reeks 3)        
   proficiat met het behalen van de titel. 
   Zij worden uitgenodigd op de kampioenenviering van de stad Sint-Niklaas op 14 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 DOT.COM (reeks 1),  WASE WIND (reeks 2) 
   en VOLIKAT (reeks 3). Proficiat! 

•  Onze vrijdagavond was weer een succes met veel volk en ambiance. 
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•  Er liepen een aantal zaken op organisatorisch vlak verkeerd alsof Murphy hier een hand in had: 
               - we konden geen gebruik maken van het zaaltje achteraan wegens dubbele boeking  
                 (buiten ons medeweten) voor een scheidsrechters examen 
               - door de te krappe ruimte was er een gedecimeerde oppervlakte voor de prijzentafel 
               - het sporttassenrek is niet meer in de cafetaria ter beschikking en kreeg een andere functie in de  
                 achterzaal 
               - het aantal drankbonnetjes van Sportkaffee was maar voor de helft beschikbaar en die  
                 moesten ondertussen gerecupereerd worden 
               - de gevraagde muziek was niet aanwezig 
               - de geluidsinstallatie kon niet geactiveerd kon worden en werkte als dusdanig vermoeiend op de  
                 stembanden 
               - onze dames hadden maar 1 kleedruimte (= scheidsrechterscabine). 

•  We hebben geprobeerd de meeste problemen à la minute en creatief op te lossen. 
   De directie van de sporthal en de uitbaters van Sportkaffee hebben zich ondertussen hierover     
   verontschuldigd. 

•  Door de grote drukte verliep de bedeling van de versnaperingen nogal moeilijk. 
   Daarom zullen volgend jaar de bordjes met hapjes door middel van een speciaal bonnetje kunnen  
   afgehaald worden aan de toog. 

NIEUWE COMPETITIE 

•  Onze opendeur-volley gaat door op maandag 3 september van 20u tot 22u. 
   Indien er veel ploegen inschrijven kan dat een half uurtje uitlopen tot 22u30. 
   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 opendeur-wedstrijden inschrijven. 
   Vanaf 1 augustus kan je en mailtje sturen naar info@walivol.be met de vermelding van de ploegnaam. 
   We kunnen volgens 2 systemen maximum 10 of 12 ploegen inschrijven. 
   Bij oneven aantal ploegen vallen ploeg 11 en 13 af. 
   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 9 en dinsdag 10 september. 

•  Er dient zich tot hier toe 1 nieuwe ploeg aan = BORDJE BROL (uitsluitend dames). 
   We nemen ondertussen afscheid van DOKINAP. 
   Dot.com heeft ook ondertussen haar nieuwe naam gemeld = VOLPOV. 

•  Tot hiertoe zijn we weer met 22 ploegen om het seizoen aan te vatten. 
   Verdeling in Reeks A (11) en reeks B (11). 

WEBSITE 

• Onze webmaster Wim legt aan de hand van een projectie de laatste nieuwigheden aan de site, de werking 
van de verschillende tools en de toekomstige werking van de ledenadministratie uit. 
Hij werkt gestaag voort om de site en bijhorend online werk klaar te krijgen. 

   Dank en felicitaties zijn hier meer dan op hun plaats. 

•  Ledenadministratie: - systeem om gegevens digitaal in te voeren is bijna klaar 
                                    - enkele spelers zullen gevraagd worden om alles uit te testen en input te geven 
                                    - voor het begin van het seizoen krijgt elke ploegverantwoordelijke een mail met wat  
                                      de juiste uitleg en een persoonlijke ploegcode toegestuurd 
                                    - info ingebracht door de ploegverantwoordelijken wordt automatisch aan de ploegfiche  
                                      gelinkt 
                                    - oude database wordt uit het vorige systeem gehaald en overgezet in de nieuwe 
                                      opbouw. 

•  Punteninvoer: - door het gebruik van een spreadsheet kunnen uitslagen ter plaatse ingevoerd worden   
                             die dan automatisch op de site tevoorschijn komen 
                           - de spreadsheet in kleur geeft een visueel overzicht van de gespeelde wedstrijden en heeft  
                             een duidelijke meerwaarde                                                       
                           - de webmaster zet de resultaten nadien nog eens apart over in het algemene klassement                                                               
                           - er kunnen door 2 personen vergissingen gemaakt worden maar het is tegelijkertijd ook een  
                             controle tegenover als het 1 persoon doet 
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                           - systeem om de resultaten zoals vroeger in te voeren en waarin ze op verschillende plaatsen  
                             automatisch  bijgevuld worden, heeft zijn voor- en nadelen (zie automatisering van  
                             klassement). 

•  Automatisering van klassement: 
                           - is onbegonnen werk door de ingewikkelde kalenderopmaak die onderweg is veranderd  
                             met een halvering van de punten in de reeksen op verschillende momenten 
                           - kan alleen bij een normaal kalenderverloop zonder speciale regelingen en halvering  
                             van de punten 
                           - het in beeld brengen van gewonnen en verloren sets is eigenlijk maar van belang bij ex- 
                             aequo op het einde van het seizoen en zijn onderweg geen meerwaarde en prioriteit 
                           - spreadsheet geeft hier meer duidelijkheid 
                           - gepersonaliseerde kalenderinfo per ploeg is nu ook terug te vinden in een zoekfunctie  
                             bovenaan de algemene kalender. 

•  Wedstrijdbladen: - deze worden nog steeds opgemaakt aan de hand van de info die tegen zondagavond   
                                 voorafgaand aan de volgende speelweek in de ledenadministratie ingevuld is 
                               - er worden dus geen nieuwe spelers op de wedstrijdbladen bijgeschreven. 

•  Ontbrekende elementen (historiek, ploegeninfo van alle ploegen uit het verleden…) worden in de loop van    
   het seizoen op de site bijgevuld. 

•  Voorstel om een contactadres op de ploegfiche te plaatsen om direct met de ploegverantwoordelijke contact  
    te kunnen nemen voor het spelen van een oefenwedstrijd. 
    Mogelijkheden: - bij de eerste ploegverantwoordelijke het woordje ‘contact’ plaatsen dat je via aanklikking  
                               direct op het mailadres van die persoon brengt. 
                              - een mailadres van de ploeg aanbrengen (vb: bavo@walivol.be) dat onmiddellijk aan de  
                                eerste ploegverantwoordelijke gelinkt wordt. 
    Vermits het mailadres van de eerste ploegverantwoordelijke ook het contactadres is op de site van de stad  
    Sint-Niklaas, vormt dit geen probleem voor GDPR. 

•  Voorstel om de ploegen de kans geven om hun website gratis of tegen een kleine betaling onder de hosting  
    van Walivol onder te brengen (voorbeeld: gozi@walivol.be) wordt bekeken. 

TERUGBLIK VOORRONDE 

De voorzitter geeft een korte terugblik op de voorronde die nogal turbulent is geëindigd en waar door de heisa 
achteraf heel wat tijd en werk is aan verloren gegaan. 
Hij benadrukt dat het bestuur zeer ontgoocheld en ontstemd is over de weinig respectvolle houding van een 
aantal betrokkenen en sympathiserende ploegen t.o.v. de haar beslissingen. 
In zo’n toestanden zijn er geen winnaars maar alleen verliezers. 

In naam van het bestuur dankt hij voor de enkele positieve en deugddoende reacties van sommigen over deze 
saga. Het zijn net deze positieve reacties die voor vrijwilligers deugd doen om verder te werken. 

Conclusie: 1/ Iedereen wordt geacht de reglementen te kennen en de beslissingen van het bestuur hieromtrent  
                      te respecteren. 
                  2/ Graag horen we eenieders mening of suggestie op een correcte manier. 
                  3/ Meningen & frustraties naar het bestuur met andere ploegen in Cc worden niet meer getolereerd. 
                  4/ Een opgesteld en gecommuniceerd kalenderformat wordt onderweg niet meer veranderd. 

COMMUNICATIE 

•  We hadden afgesproken dat het e-mailadres info@walivol.be terug gebruikt kan worden voor alle  
   Walivol-communicatie tenzij het een persoonlijk schrijven of vraag is aan een bestuurslid. 
   Toch worden er nog te veel algemene mails gericht aan de voorzitter. 
   Omdat dit algemeen e-mailadres gelinkt is naar alle bestuursleden zal de juiste persoon vlugger kunnen      
   reageren en communiceren en blijft iedereen onmiddellijk op de hoogte van wat er gebeurt. 

•  Onze algemene communicatie naar de leden gebeurt steeds via de 2 ploegverantwoordelijken. 
   We dringen er dus op aan dat onze info steeds plichtsbewust aan de ploeggenoten wordt doorgegeven. 

JUBILEUMJAAR ‘50’ (2020-2021) 
  
•  In het begin van het seizoen zal in een aparte mail aan alle leden gevraagd worden om suggesties voor een  
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   familiaal…/ sportief…/ officieel… programma op te sommen: 
          - een brede waaier van suggesties kan van iedereen komen. 
          - na het opvragen van de suggesties is het de bedoeling om werkgroep(en) in het leven te roepen 
          - het zou wenselijk zijn dat van elke ploeg een of meerder personen in zo’n werkgroep aanwezig zijn 
          - het programma kan over het volledige jubeljaar uitgesmeerd worden in enkele grote of een paar  
            kleinere activiteiten voor alle leden (en co) waarop iedereen naar believen en interesse kan inschrijven 
          - het is misschien een idee dat een paar ploegen samen een idee uitwerken en op die manier het werk  
            kan gespreid worden. 
          - het is de bedoeling om ploeg overschrijdend te werken om de samenhorigheid te versterken. 

REGLEMENTEN: 

•  Aan de hand van een projectie worden de aanpassingen in de reglementen overlopen en nadien  
   goedgekeurd. 

•  De bestuurssamenstelling die in termen van een vzw was opgesteld, is herzien. 
  
•  I.v.m. een eventueel ex-aequo op het einde van het seizoen is het artikel over de eindrangschikking  
   aangepast worden. 
  
•  Na een halvering van de punten is het logisch dat een afronding naar boven op het einde van de competitie  
   als eerste criterium weer wordt weggenomen. 
  
•  In specifieke gevallen kunnen we nieuwe spelers in onze competitie toelaten op andere momenten dan het  
   reglement aangeeft. Dit is altijd al zo geweest en valt onder een artikel van het huishoudelijk reglement maar  
   heeft een meer specifieke en duidelijkere omschrijving nodig. 

•  Er komt een vraag ter verduidelijking over de ‘vrouwelijke libero’.  
   Soms wordt zij een punt afgetrokken als zij het terrein verlaat maar soms ook niet. 
   De daarop volgende discussie gebeurt wat chaotisch omdat vele aanwezige ploegverantwoordelijken in hun  
   ploeg geen gebruik maken van dames en libero’s, laat staan vrouwelijke libero’s. 
             - Eigenlijk is ons reglement duidelijk omdat een vrouwelijke libero nooit een extra punt toegekend wordt      
               als zij het terrein betreedt. Zij kan dus ook geen punt kwijtspelen als zij het plein verlaat. 
             - Een libero staat trouwens ook nooit op het wedstrijdblad in de basisopstelling wanneer de punten aan  
               vrouwelijke veldspelers worden toegekend.. 
             - Een vrouwelijke veldspeler verliest ook geen punt wanneer zij door een libero vervangen wordt en  
               nadien terug het veld betreedt. Deze wissel wordt niet aanzien als een vervanging.  
   Een meer specifieke omschrijving in het reglement kan een andere interpretatie wegnemen. 
   We zullen de scheidsrechters hierover extra inlichten en hen vragen om dit onderdeel met extra aandacht  
   en eenvormig te behandelen. 
   We vragen dan ook dat elke libero zich steeds onderscheidt van zijn/haar ploegmaats door een truitje in een  
   andere kleur zodanig dat dit ook voor de tegenpartij duidelijk is. 

ENQUETE 

•  Er werd onlangs een enquête opgesteld met een aantal vragen gericht naar alle leden. Door deze manier   
   van vraagstelling kregen we een betere kijk op wat er leeft Het was beter dan diezelfde vragen te stellen op  
   de algemene ledenvergadering met alleen ploegverantwoordelijken. 

•  Vragen waren: * Verkiest de ploeg om steeds in 3 reeksen (met mogelijkheid om te stijgen en dalen) te                                  
                              spelen? - voordelen: - allemaal gelijkwaardige tegenstrevers 
                                                                - steeds spannende matchen 
                                            - nadelen: - reeksen met minder aantal ploegen 
                                                                         - meerdere keren tegen elkaar 
                           * Verkiest de ploeg om te starten in 2 reeksen en over te gaan in 3 reeksen? 
                                            - voordelen: - de diversiteit aan ploegen is in de voorronde groter 
                                                                - men speelt niet zoveel keer tegen elkaar 
                                            - nadelen: - in de voorronde speelt men tegen een aantal ploegen die niet in  
                                                               de reeks thuishoren 
                                                             - het is mogelijk dat men zelf niet in de reeks thuis hoort  
                                                             gedurende de voorrond: 
                           * Tot wanneer mag de competitie maximum duren? 
                           * Is de ploeg geïnteresseerd om aan een apart bekertornooi op vrije basis (met aparte  
                              betaling) achter de competitie deel te nemen? 
                                       Zo ja: - ofwel op een volledige zaterdag in tornooivorm? 
                                                  - ofwel  gedurende enkele speeldagen met uitschakeling? 
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                           * Wil de ploeg zoals in het verleden (indien nodig voor de kalenderopmaak) 1 week in de  
                              paasvakantie spelen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                            * Andere suggesties? 

•  De antwoorden vind je onderaan het verslag. 

•  Conclusie: - we blijven de competitie beginnen in een voorronde in 2 reeksen 
                     - we mikken op eind mei om te eindigen 
                     - we bekijken hoe we op het einde van de competitie nog iets kunnen organiseren voor de   
                       geïnteresseerde ploegen (eventueel alternerend) 
                     - we proberen de Paasvakantie te vermijden om te spelen. 

-   De suggesties worden later in het bestuur besproken want de algemene ledenvergadering is hiervoor niet  
    het juiste forum. 

VARIA 

• Puntenhalvering: - Vorig jaar werd gevraagd om de voorronde te laten meetellen in de eindafrekening. 
                              - We hebben bij het begin van de eindronde de punten uit de voorronde gehalveerd om in de  
                                rangschikking alle ploegen terug dichter tegeneen te brengen. 
                              - Op het einde van het seizoen geeft dat weinig of geen verschuiving in het eindresultaat  
                                maar qua spankracht was het wel een voltreffer. 
                              - We behouden dus het systeem van halvering voor het volgende seizoen. 

• 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 zeer beperkt. Daar zijn we heel gelukkig mee. 
                           - Het heeft veel te maken met het grotere voorkeurspercentage dat tegenwoordig kan gehaald                                
                             worden. Met felicitaties en dank aan onze kalender-medewerker Maarten. 

• Competitiespelers: - Deze lijst heeft zijn doel niet gemist en schept duidelijkheid voor scheidsrechters en  
                                   spelers. 
                                 - Het overzicht blijft dus behouden en wordt opgenomen in ledenadministratie in  
                                   een aparte kolom. 

• Volleyballen: - De tweejaarlijkse aankoop van nieuwe volleyballen is voorzien voor het begin van de  
                          competitie. 
                        - We kiezen weer voor de GALA-ballen omdat ze in eenieders smaak vallen. 
                        - Om iedereen gelijk te stellen, zullen deze ballen als matchbal gebruikt worden. 

• Sponsoring: - We werden dit jaar afgelopen jaar gesponsord door enkele drankenfirma’s die ons in staat 
stelden om drankenmanden te schenken aan de kampioenen en winnaars van de fair-play winnaars. 

                       - In de deal waren ook eenvormige T-shirts en sweaters voor de scheidsrechters voorzien. 
                         Deze outfits geven meer uitstraling en wordt door zowel door de scheidsrechters en spelers  
                         gesmaakt. Waarvoor dank aan ons bestuurslid Dirk. 

• Opendeur-volley: - Dit vrij speelmoment gaat door op maandag 2 september van 20u tot 22u30. 
                               - Er kan ingeschreven worden via ons mailadres info@walivol.be. 

• Vrije ploegen: - Niettegenstaande er een vraag was naar oefenwedstrijden tussen vrije ploegen, is er het  
                           afgelopen seizoen slechts tweemaal van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 
                         - Het is de bedoeling dat voor zo’n wedstrijden de ploegen op eigen initiatief onderling  
                           afspreken en contact nemen met de sporthal voor de reservering en betaling. 
                         - Er is ook altijd de mogelijkheid om een vrije terreinen te gebruiken voor een training. 
                         - De vrije ploegen die ook op het gekleurde Exel-document aangeduid staan, zullen nu vanaf 
                           nu ook op de kalenderinvulling op de site te zien zijn. 
                         - Opzoeken van een contactadres van een geïnteresseerde ploeg om tegen te spelen, zal in de  
                           toekomst terug te vinden zijn op de ploegfiche (zie hierboven bij website). 

• Subsidies: - Dit seizoen is de laatste keer met het gekende invulformulier dat eind juni aan de ploegen wordt   
                      toegestuurd. 
                    - In de toekomst komt er een nieuw, vereenvoudigd en administratief subsidiesysteem en hopelijk   
                      een aparte regeling voor de recreatieploegen. 
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• Beachvolleyhappening op de Grote Markt van Sint-Niklaas: 
- Vr 28/6: Recreatief tornooi 
- Za 29 en Zo 30/6: manche Belgisch kampioenschap 
- Ma 1/7: 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 

   

                                                                                                                         verslag: Jean-Paul Geysen 

ENQUETE 2019 

Resultaten van 19 op 22 ploegen 

1/ Voorronde: 10  beginnen met 2 reeksen 
                       5    beginnen met 3 reeksen 
                       4    beginnen om het even 

2/ Eindigen: 12  eind mei 
                    4    begin mei 
                    3    om het even 

3/ Apart tornooi: 7    in een paar weken met uitschakeling 
                           6    op een volledige zaterdag 
                           6    niet geïnteresseerd 

4/ Paasvakantie: 5    ja, enkel wanneer nodig is 
                            5    ja, graag ook wanneer niet nodig is 
                            8    neen, zo veel mogelijk vermijden 
                            1    om het even 

5/ Opmerkingen:  1    zo veel mogelijk spelen 
                             1    zo weinig mogelijk pauzes 
                             1    eindigen eind april 
                             1    eindigen eind juni 
                             1    voor spelende koppels met kinderen: dezelfde speeldag vermijden 
                             1    zelfde spelsysteem als vroeger 
                             1    simpele kalenderopmaak 
                             2    geen tussenronde met tussentijds stijgen en dalen 
                             1    eindronde beginnen op nul 
                             1    vooropgesteld spelsysteem en geen aanpassing onderweg                                                 

1. geen dynamisch reglement om ploegen te behagen 
                             1    puntentoegift voor 60+ (zoals bij dames) 
                             1    puntentoegift voor tegenstrever bij competitiespelers 
                             1    ook fair-play… (zoals enquête) via google formulier/ website 
                             1    bestuur is goed bezig
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