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Volley Vlaanderen 2021/2022 

 

 
Zat. 14 mei 2022 

jongens U17, U13 

meisjes U19,U15 en U11 

 

Zon. 15 mei 2022 

meisjes U17,U13 

jongens U19,U15,U11 
 

 

  



 

 

1. ORGANISATIE 
 

Een organisatie van Volley Vlaanderen in samenwerking met de bovenlokale verenigingen 

Het seizoen 2021/2022 wordt het recht tot organiseren toegekend volgens onderstaand organigram:   

U19:  Volley Antwerpen 

U17:  Volley Vlaams-Brabant 

U15:  Volley Limburg 

U13:  Volley West-Vlaanderen 

U11:  Volley Oost-Vlaanderen 

 

Verantwoordelijke Volley Vlaanderen 

Danny Lyssens   Gsm    0476 69 50 18  

 Email   danny.lyssens7@telenet.be   

 

 

Aan te duiden door de lokale organisator (hierna vernoemd als L0) 

1 Verantwoordelijke organisatie  

1 Zaalverantwoordelijke 

1 Terreinafgevaardigde 

1 Ontvangst scheidsrechters 

1 Persverantwoordelijke 

2 Scorebordbedieners per terrein 

5 Markeerders 

1 quickmopper per terrein 

1 speaker 

 

2. Communicatie en public relations 
 

• Volley Vlaanderen zorgt voor een uniform ontwerp van affiche voor alle LO 

o Iedere LO heeft het recht max. 4 lokale sponsorlogo’s op de affiche te publiceren 

• De L0 is vrij om sponsoring te zoeken voor deze organisatie met uitzondering van de volgende 

sectoren en partners :  

o Verzekeringen : ETHIAS 

o Loterijen : NATIONALE LOTERIJ 

o Overheid : SPORT VLAANDEREN 

o Ballen : GALA EN MIKASA 

• Er moet publicitaire ruimte voorzien worden voor de partners van de federatie 

o indien ledboarding, voorziet de federatie de nodige ledanimatie 

o iedere L0 haalt vooraf het promotiemateriaal af op de federatie, zijnde: 

▪ 2 beachvlaggen Ethias 

▪ 1 rolbanner van Ethias 

▪ 2 beachvlaggen EuroMillions 

▪ 1 rolbanners EuroMillions 

▪ 2 beachvlag Volley Vlaanderen 

▪ 1 spandoek Volley Vlaanderen 

▪ 1 rolbanner Sport.Vlaanderen 

 

 

 



 

3. Financiën 
 

3.1.  Uitgaven voor de L.O. 

▪ de organisatiebijdrage dient uiterlijk op 1 februari 2022 gestort te storten op 

rekeningnummer van de Volley Vlaanderen  IBAN : BE16 7370 0185 5874 BIC : 

KREDBEBB 

▪ huur van de accommodatie 

▪ dagvergoeding van de markeerders: 30 €/pp met een max. van 150 €/dag 

▪ consumpties ( € 2,00 inclusief BTW/consumptie) + maaltijden  

o voor de provinciale medewerkers (max. 5) 

▪ Druk affiches & flyers 

▪ Aanmaak van de programmaboekjes, …. 

▪ polis Burgerlijke Aansprakelijkheid (organisatieverzekering m.b.t. de gebruikte 

accommodatie en eigen/gehuurde of geleende materialen) 

▪ Broodjes/koffie op het wedstrijdsecretariaat 
 

3.2. Uitgaven voor Volley Vlaanderen 

▪ Vergoeding, verplaatsingsonkosten & de maaltijden vd scheidsrechters  

o U17 & U19 jongens: 2 scheidsrechters 

o alle andere categorieën: 1 scheidsrechter 

▪ Medailles en trofeeën  

o U19-U17-U15: 18 medailles 

o U13 en U11: 13 medailles 

o Trofee voor de 1ste per categorie 
 

3.3. Inkomsten voor de L0 

▪ inkomgelden/ verkoop van steunkaarten zijnde 6 €  

▪ verbruik cafetaria 

 

4. Tickets 
 

▪ Iedere deelnemende ploeg ontvangt per speler/staf 1 vrijkaart 

▪ -12 jarigen gratis inkom 

▪ Officiëlen in het bezit van een gevalideerde lidkaart 2021-2022 

 

5. Biedingen 
 

Alle clubs aangesloten bij Volley Limburg kunnen inschrijven voor de organisatie van de eindronden in 

de leeftijdscategorie U15. 

De inschrijving moet: 

▪ vermelding geven van de zaal waar organisatie zal plaatsvinden 

▪ attest van de zaaleigenaar met vermelding dat de zaal beschikbaar worden gesteld op de data 

van de organisatie 

▪ type wedstrijdbal 

▪ Per mail te versturen naar secretaris@volleylimburg.be.,met als bijlage de hogervermelde 

documenten en een inschrijvingsbrief ondertekend door de secretaris  en de voorzitter van de 
club.  

▪ ten laatste op 15/11/2021 

▪ inschrijvingen worden toegewezen op vergadering Bestuursorgaan Volley Limburg van 25 

november 2021 ;  bij meerdere inschrijvingen beslist het lot. 
 

 

6. Technische vereisten 
 

• zaal gehomologeerd voor: 

o U19 & U17: CBCBCBBBAAAB 

- Onder code 1: C wordt verstaan: - opslagzone: C (3 m of meer); - vrije zone 

naast de terreinen: code D.(tussen 2 m en 2.99m)  

o U15: DBCBCBBBAAAB 

- code1:D = opslagzone + vrije zone (tussen 2m en 2.99m) 

o U13 en U11: EBCBCBBBAAAB 

mailto:secretaris@volleylimburg.be


 

- code 1:E = opslagzone en vrije zone (tussen 1.50m en 1.99m) 

 

• minimum 3 terreinen (zijnde 1 zaal met 3 terreinen), die speelklaar moeten zijn vanaf 8u30 tot 20u00 

• voldoende zitplaatsen voorzien 

• voldoende kleedkamers met douches voor de ploegen 

• 2 kleedkamers voor scheidsrechters 

• 1 voldoende groot lokaal voor het wedstrijdsecretariaat 

• 1 voldoende groot lokaal voor de scheidsrechters 

• cafetaria 

• ruimte voorzien voor Volley Vlaanderen-shop 

• temperatuur : minimum 15° c 

• EHBO (Rode Kruis) aanwezig in afzonderlijk lokaal 

• voorzien van de nodige persfaciliteiten voor ± 5 journalisten + TV 

• (draadloos internetaansluiting) 

• voorzien van de nodige VIP faciliteiten 

• voldoende grote parking voor publiek, en gratis voorbehouden parking voor teams, organisatie, 

officiëlen, pers en VIP’s 

 

7. Materialen 
 

- wedstrijdbladen via Volley Spike reeds gedownload op tablet & opstellingsbriefjes 

- eventueel materiaal voor plaatsen van de boarding en staanders of ledboarding 

- net + reserve stel 

- palen + reserve stel 

- paalbeschermers 

- antennes + reservestel 

- nethoogtemeter in cm 

- scheidsrechtersstoel/paalbeschermers 

- officieel goedgekeurde wedstrijdballen 

- opwarmingsballen worden voorzien door deelnemende clubs 

- ballenpomp 

- ballendrukmeter 

- manometer 

- materiaal voor droog houden van terrein (veegdoekjes) 

- stoeltje voor de quickmoppers 

- voldoende water voorzien 2 flesjes/0,5L/speler 

- 2 manuele scoreborden per terrein 

- naambordjes kleedkamers: ploegen, scheidsrechters, secretariaat 

- markeerderstafel + stoelen  

- Stoelen min. 6/bank voor de wisselspelers 

-  IJs voorzien 

-  printer op tornooisecretariaat 

- geluidsinstallatie & micro 


