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Overzicht 



Welkom bij VCGO 

= 

 Volleybal 
Club  

Oudenburg 

Gistel 



• Voorzitter: Werner Vanhee 

• Penningmeester: Dirk Demaker 

• Secretaris: Joke Bullynck 

• Evenementen / sponsoring: Eric Demaree 

• Website / media / jeugd: Thomas Verbeke 

• Jeugd / vrijwilliger: Ben Van Quaethem 

• Notulist / vrijwilliger: Lies Derudder 

 

 

Bestuursleden 

nieuw 

nieuw 



1) Senioren Heren 

– 3e provinciale heren  heren PROMO 3 

– Trainers: Dieter Demaree en Jens Balliere 

– Markeerder: Danny De Ceuninck 

 

 

 

 

Ploegen en Trainers 



2) Senioren dames 

– 4e provinciale dames  dames PROMO 4 

– Trainster: Patsy Calebout 

– Markeerders: Willy Van Quaethem en  
Nancy Coudeville 
 

 

 

 

 

Ploegen en Trainers 



3) Senioren Heren Recrea Boing 

Ploegverantwoordelijke: Thomas Verbeke 

 

 

 

 

Ploegen en Trainers 



4) Senioren Dames Recrea 1 

Ploegverantwoordelijke: Katelijne Bullynck 

 

 

 

Ploegen en Trainers 



5) Senioren Dames Recrea garage Devisch 

Ploegverantwoordelijke: Fe Brunet en Hilde Delrue 

 

 

 

Ploegen en Trainers 



6) Jeugd meisjes U17 

– Trainster: Els Blomme 

– Ploegverantwoordelijke: Jurrie Hinderyckx 

 

 

 

 

Ploegen en Trainers 



7) Jeugd meisjes U15 

– Trainsters: An Meulders en …. 

– Ploegverantwoordelijke: ? Bjorn Derycke 

 

 

 

 

Ploegen en Trainers 



8) Jeugd jongens U13 

– Trainer: Bart Mariën 

– Ploegverantwoordelijke: ??? 

 

 

 

 

Ploegen en Trainers 



9) Jeugd meisjes U13 

– Trainster: Sarah Perez-Willems 

– Ploegverantwoordelijke: Koen Acke 

 

 

 

 

Ploegen en Trainers 



10) Jeugd Volleytour 2.B 

– Trainer: Ben Van Quaethem 

– Ploegverantwoordelijke: ???? 

 

 

 

Ploegen en Trainers 



11) Jeugd Volleytour 2.0 

– Trainers: Jonathan Jonckheere en  
                Tyara De Craemer 

– Ploegverantwoordelijke: ???? 

 

 

 

Ploegen en Trainers 



12) Jeugd VIS (Volley Initiatie School) 

– Trainers: Ilse ‘t Jonck en Katelijne Bullynck 

 

13) Balbalschool Gistel 

– Trainsters: Margo Hinderyckx en  
                   Shenaya Vanhandenhove 

 

 

 

Ploegen en Trainers 



Nodig voor elke ploeg:  

– Ploegverantwoordelijke: ontbreekt nog voor 

• U13 jongens 

• Volleytour 2.B 

• Volleytour 2.0 

 

– Groepsfoto: ontbreekt nog voor alle ploegen 

Ploegen en Trainers 



Heren PROMO 3:  
Dinsdag van 20:30 – 22:00, Ter Beke Oudenburg 

Dames PROMO 2: 
– Dinsdag van 19:00 – 20:30, Ter Beke Oudenburg 

– Vrijdag van 19:00 – 20:30, Zomerloos Gistel 

Recrea Heren Boing: 
Dinsdag van 20:00 – 22:00, SIGO Gistel 

Recrea Dames 1: 
Woensdag van 20:00 – 22:00, Zomerloos Gistel (2-wekelijks) 

Recrea Dames Devisch: 
Donderdag van 20:00 – 22:00, Zomerloos Gistel (2-wekelijks) 

Trainingsmomenten 



U17 meisjes:  
– Dinsdag van 19:00 – 20:30, Ter Beke Oudenburg 
– Donderdag van 20:00 – 21:30, SIGO Gistel 

U15 meisjes: 
– Dinsdag van 19:00 – 20:30, Zomerloos Gistel 
– Donderdag van 18:30 – 20:00, SIGO Gistel 

U13 jongens 
– Maandag van 18:30 – 20:00, Zomerloos Gistel 
– Vrijdag van 18:30 – 20:00, SIGO Gistel 

U13 meisjes 
– Maandag van 17:15 – 18:30, Zomerloos Gistel 
– Donderdag van 17:15 – 18:30, SIGO Gistel 
 

Trainingsmomenten 



Volleytour 2.B:  
– Dinsdag van 19:00 – 20:00, Zomerloos Gistel 

– Donderdag van 17:30 – 19:00, Ter Beke Oudenburg 

Volleytour 2.0: 
– Dinsdag van 19:00 – 20:00, Zomerloos Gistel 

– Vrijdag van 17:30 – 18:30, SIGO Gistel 

Volley Initiatie School 
– Woensdag van 18:30 – 19:30, SIGO Gistel 

– Vrijdag van 18:00 – 19:00, Zomerloos Gistel 

Balbalschool 
Woensdag van 17:00 – 18:00, Zomerloos Gistel 

 

Trainingsmomenten 



1. www.volleyscores.be 
– Synchroniseerbaar in smartphone  

Werkwijze: zie www.volleyscores.be 

– 1x per dag update 

2. Link op www.vcgo.be 

3. Ledenboekje  
– Digitaal beschikbaar op www.vcgo.be 

– Gedrukte versie verstuurd per post (vorig jaar 
lid) 

– Gedrukte versie aan te vragen via mail 

 

Kalender 



Spelersuitrustingen: 

– alle jeugdploegen hebben nieuwe spelersuitrusting. 

– Spelersuitrusting blijft eigendom van de club en 
wordt op het einde van het seizoen terug ingediend 

– Elk draagt zorg voor zijn geleende uitrusting 

– Opwarmings t-shirt mag behouden worden. 
Wanneer versleten / te klein wordt deze ingewisseld. 

 

Uitrusting 



Trainingsjas 

– Kan aangekocht worden via de club (niet verplicht, 
wel aanbevolen) 

– Merk: Erima liga 2.0 trainingsjack met capuchon 

– Prijs:  

• 30€ volwassen maat 

• 27€ kindermaat 

• Naam op de rug: + 7,5€ 

– Passen en bestellen op afspraak 
secretaris@vcgo.be 

 

Uitrusting 



• Zo 13/9/2020: event op wieltjes - AFGELAST 

• Vrij 30/10/2020: Halloween wandeltocht – AFGELAST 
(er wordt gekeken voor een alternatief later op het 
jaar) 

• 1/11/2020 – 1/12/2020: wijnverkoopactie 

• Dec 2020: deelname kerstmarkt Gistelen - AFGELAST 

• Vrij 5/3/2021: wijnkaarting recrea heren 1 (*) 

• Zo 7/3/2021: spaghetti zondag (*) 

• Mei 2021: fin de saison (koppeltornooi en gezellige 
maaltijd samen) (*) 

 

 

 

Evenementen 

(*) Activiteit onder voorbehoud - richtlijnen COVID19 



• Voor U17, U15 en U13 ploegen 

• Elke speler senioren ploeg en jeugdspeler 
vanaf U15 arbitreert 1 jeugdwedstrijd 

• Vrijgestelden door COVID vorig seizoen 
arbitreren 2 matchen dit seizoen 

• Voorstel wordt doorgestuurd naar trainers 
door secretaris  

• Onderling wisselen mag, maar verwittig 
secretaris 

Scheidsrechters 
jeugdwedstrijden 



WIJZIGINGEN 
REGLEMENT 



ALGEMEEN 
– Afsluiten wedstrijdblad kan aan tafel indien er zich geen 

onregelmatigheden hebben voorgedaan. Bij problemen wordt 
uitgeweken naar de aparte zone.  

 

– Coachlicenties: Reglementering Volley Vlaanderen wordt 
gevolgd. Dit reglement kan men raadplegen bij Volley 
Vlaanderen.  

 

– Ploegen staan zelf in voor het water tijdens de wedstrijden. 
Dus bezoekers brengen hun eigen drank mee. Na de wedstrijd 
ruimt iedere ploeg zijn eigen flessen op.  
• In sporthal Gistel is een waterfontein beschikbaar in de inkomhal 

• In sporthal Oudenburg is er drinkbaar water aan de kraan 

Wijzigingen REGLEMENT 



JEUGD: 
– Aantal te spelen sets bij jeugdploegen: minimum vier. Bij 2-2 

volgt een vijfde set.  
– Puntentelling:  

• wint 4 – 0 of 3 – 1(of andersom) 3 punten  
• wint 3 – 2 (of andersom) 2 punten  
• verliest 2 – 3 (of andersom) 1 punt  
• verliest 4 – 0 of 3 – 1 (of andersom) 0 punten  
• forfait 0 punten – 

– Libero:  
• + U11 en U13: Geen  
• + U15: mag iedere set wijzigen  
• + U17: volgens internationale spelregels  

– Opslag:  
• + U15 en U17 (alle niveaus): volgens internationale spelregels  
• + U11 en U13 (alle niveaus): na 3 opslagen rotatie doorschuiven 

Wijzigingen REGLEMENT 



SENIOREN 

– aanpassing reeksnamen naar Promo 1, Promo 2,….  

– Spelen zonder reserveploeg kan nog enkel aangevraagd worden 
bij de inschrijving, de voorwaarden om zonder reserveploeg te 
spelen zijn ongewijzigd. 

Wijzigingen REGLEMENT 



Wat doen we met lidgeld / subsidies / 
sponsoring? 

- Huur zalen (Ter Beke, Zomerloos, SIGO) 

- Vergoeding trainers 

- Vergoeding officiële scheidsrechters 

- Betalen licenties en verzekeringen 

- Aankoop materiaal en uitrusting 

- Opleiding trainers 

INVESTERINGEN 



2019-2020: 
- Nieuwe ballen: 10 jeugd, 12 senioren  

(+5 ballen door croky spaaractie) 

- 1 x jump-trainingsvolleybal (jeugd) 

- Springtouwen: 12 volwassenen en 8 kinderen 

- 1 x reactiebal (allen) 

- 2 x Set markeerschijven (jeugd) 

- 3 x Kegelset (allen) 

- 4 x sensorische bal (kleuters) 

- 2 x set sprinthordes (jeugd + senioren) 

 

 

Aankoop materiaal 



2020-2021 
- Nieuwe ballen: 10 jeugd, 6 senioren 

- 5 x Receptieplankjes (jeugd) 

- 5 x Receptie ring (jeugd) 

- 1 x Gymstick Houten Plyo box (senioren) 

- 1 x Set markeerschijven (jeugd) 

- 2 x 2 persoonsparachute (kleuters) 

- 1 x Parachute voor spelvormen (kleuters) 

- 1 x Set Pittenzakje (kleuters + jeugd) 

- 2 x Ballenkar (allen) 

 

Aankoop materiaal 



We blijven investeren in onze trainers: 
- Opleiding wordt door de club bekostigd 

- Initiator cursus 

- Volgen van Volley Clinics 

- Deelname aan Start to Volley project (nieuw): 
- 4 vormingsavonden voor trainers 

- 4 tornooien voor U11 ploegjes 

- Aankoop didactisch materiaal (boeken) 

 

Interesse om deel uit te maken van ons 
trainerscorps? Laat zeker iets weten! 

Opleiding Trainers 



COMMUNICATIE 
KANALEN 



Reglementering:  

– www.volleyvlaanderen.be 

– www.volleywest-vlaanderen.be 

Club: 

– www.vcgo.be 

– Facebook pagina 

– Mailing: check zeker ook uw SPAM 

Ploegen: 

– WhatsApp groepjes 

 

COMMUNICATIE 



COVID maatregelen 

Wat staat er ons te 
wachten? 



OVERZICHT: 

- Richtlijnen SPORT VLAANDEREN 

- Richtlijnen VOLLEY VLAANDEREN 

- Richtlijnen SPORTHAL TER BEKE (Oudenburg) 

- Richtlijnen SPORTHAL ZOMERLOOS (Gistel) 

COVID Maatregelen 



Richtlijnen  
SPORT 

VLAANDEREN 



26/8/2020: akkoord over kleurcodes in de sport 

 

 

 

Richtlijnen SPORT VLAANDEREN 

0 Situatie op  

28/8/2020 



Begeleidingsmaatregelen Epidemie EN Sport (BES) – 
Sport Vlaanderen 

1. BES: gelden voor alle Vlaamse steden en gemeenten. 
Provinciale of lokale besturen kunnen nog steeds 
strengere kleurencode uitroepen dan deze 
afgekondigd door een hoger beleidsniveau. 

2. Qua mogelijkheden  of beperkingen is er geen 
onderscheid tussen een individu, diens huisgenoten 
of de niet-huisgenoten binnen de sociale bubbel. 

3. Beperkingen gelden niet voor kinderen tot en met 
12 jaar, tenzij anders beslist wordt 

4. Alle vormen van sport moeten kunnen beoefend 
worden, indien niet strijdig met de 
veiligheidsmaatregelen 

 

Richtlijnen SPORT VLAANDEREN 



Begeleidingsmaatregelen Epidemie EN Sport (BES) – 
Sport Vlaanderen (vervolg) 

5. Buiten de fase ‘groen/1’, wordt nadrukkelijk 
gevraagd: 
• met zo weinig mogelijk mensen samen sporten; 
• outdoor sporten zoveel mogelijk voorrang geven op indoor sporten; 
• op weg naar een sportactiviteit zich niet in een auto of met het openbaar 

vervoer verplaatsen in gezelschap van mensen buiten uw sociale bubbel, 
tenzij iedereen een mondkapje draagt en maximaal afstand houdt; 

• gedeeld sportmateriaal voor en na het sporten grondig schoon maken; 
• geen sportactiviteiten bijwonen als toeschouwer, tenzij dat nodig is om 

bv. jonge kinderen of mensen met een beperking te begeleiden; 

6. Tijdens een belastende activiteit (wanneer je 
merkbaar sneller moet ademen) hoeven sporters 
geen mondkapje te dragen. Mede daarom moeten 
sporters drukte vermijden (zie 5a).  

Richtlijnen SPORT VLAANDEREN 



Begeleidingsmaatregelen Epidemie EN Sport (BES) – 
Sport Vlaanderen (vervolg) 

7. Mensen mogen zonder doktersattest niet samen 
met anderen sporten in geval van symptomen die op 
een besmettelijke ziekte kunnen wijzen of in geval 
van een recent risicocontact met iemand die zulke 
symptomen had. 

8. Een sportbubbel bestaat uit het aantal personen dat 
is bepaald in het Ministerieel Besluit en in de 
‘Leidraad voor de heropstart van de sportsector’. 

9. Voor professionele sportbeoefening/topsport 
kunnen mits expliciete toestemming door de 
overheid uitzonderingen worden toegestaan 

 

Richtlijnen SPORT VLAANDEREN 



Overzicht 

Sport  

Vlaanderen 

 

INDOOR  

SPORTEN 

 

Richtlijnen SPORT VLAANDEREN 



Richtlijnen  
VOLLEY 

VLAANDEREN 



• Start competitie: 

 Jeugd: september (ten vroegste 12/9)  

 Senioren: ten vroegste 3-4 oktober 

• Trainingen:  

kunnen blijven doorgaan, met respect voor de nationale, 
provinciale en lokale restricties : 
• meerderjarigen (>= 18 jaar): indoor en outdoor trainen met maximaal 

12 spelers en 1 sportbegeleider op het terrein 

• minderjarigen (< 18 jaar): alle bovenstaande restricties vallen weg. 

• Alle begeleiders: 
- dragen voor, tijdens en na de activiteit een mondmasker 
- hebben tijdens de activiteiten geen fysiek contact met de sporters. 

• geen onderscheid tussen indoor- en outdoor sporten. 

Richtlijnen VOLLEY VLAANDEREN 

UPDATE 14/8 



 

• Meldpunt Volley Vlaanderen voor alle COVID 
gerelateerde vragen:   
corona@volleyvlaanderen.be 

 

• Als club iets organiseren:  
contacteer lokale overheid  om af te stemmen of alle 
maatregelen correct nageleefd kunnen worden 

 

• Contacttracing is vereist. 

Richtlijnen VOLLEY VLAANDEREN 

UPDATE 14/8 



Richtlijnen  
SPORTHAL TER BEKE 

(Oudenburg) 



• Volg de richtlijnen van Volley Vlaanderen! 

• Respecteer de aangebrachte signalisatie en 
markeringen in de sporthal. 

• Alle sporters (en ev. toeschouwers) komen binnen 
langs de voordeur van de sporthal. 

• Voor en na het sporten wassen we onze handen!  

• Het dragen van een mondneusmasker is verplicht 
voor alle +12-jarigen in de inkom van de sporthal, 
toiletten en kleedkamergangen!  
Tijdens het sporten moet er geen mondneusmasker 
gedragen worden. 

Richtlijnen Sporthal Ter Beke 
(Oudenburg) 



• Verlaat, na het sporten onmiddellijk de zaal. 
 Gouden Zaal: via de dienstdeur Gouden Zaal. 

• Sporters komen bij voorkeur in sportkledij.  
Het omwisselen van buitenschoeisel en 
binnenschoeisel kan ter plaatse.  
Schoenen en ev. jassen worden aan de zijkant van 
het voorziene sportterrein neergelegd. 

• Eventuele toeschouwers nemen plaats op de 
toeschouwerstribune en –banken.  
Respecteren de afstand van 1,5 meter. Zie 
pictogrammen. 

Richtlijnen Sporthal Ter Beke 
(Oudenburg) 



• De kleedkamers (douches):  

– enkel geopend voor volwassenen vanaf 18 jaar.  

– Per dag kan maar één groep/club gebruik maken van een 
kleedkamer.  

– Na gebruik, wordt deze kleedkamer door desbetreffende 
club terug afgesloten.  

– Maximale capaciteit per kleedkamer:  
 - oude kleedkamers: 8 personen 
 - nieuwe kleedkamers: 6 personen  VCGO 

– VCGO dames: kleedkamer 8 op dinsdag 
VCGO heren: kleedkamer 9 op dinsdag 

Richtlijnen Sporthal Ter Beke 
(Oudenburg) 



• Samenscholen buiten de sporthal is verboden. Ook 
daar gelden nog steeds de afstandsregels. 

• De toegang tot de sporthal is verboden voor 
iedereen die ziektesymptomen vertoont die 
gerelateerd zijn aan een coronabesmetting, 
hoesten, lopende neus, koorts, … 

 

 

Richtlijnen Sporthal Ter Beke 
(Oudenburg) 



• Registratieplicht! 

– De contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) van 
alle deelnemers dienen bij aankomst te worden genoteerd.  

– De gegevens moeten gedurende 14 dagen worden 
bewaard (bij de clubverantwoordelijke of trainer) 

– Na 14 kalenderdagen moeten de gegevens vernietigd 
worden.  

– De contactgegevens mogen voor geen enkel ander 
doeleind gebruikt worden!   

 

 

Richtlijnen Sporthal Ter Beke 
(Oudenburg) 



Richtlijnen  
SPORTHAL 

ZOMERLOOS 
(Gistel) 



• Algemene principes 

 Vanaf 12 jaar: mondmasker verplicht bij het betreden 
van het vrijetijdscentrum. 

 Mondmasker blijft aan tot in de sportzaal. Tijdens het 
sport mag het mondmasker af, daarna gaat het terug 
op. 

 Trainers en begeleiders: tijdens de training / wedstrijd 
mondmasker op. 

 Verlaat de sporthal langs de inkom van het Sportkaffee. 

 De verantwoordelijke van de ploeg meldt zich vóór elke 
activiteit aan de balie en vult een formulier in voor de 
contacttracing. 

Richtlijnen Sporthal Zomerloos 
(Gistel) 



• Algemene principes (vervolg) 

 VCGO is zelf verantwoordelijk om per activiteit de 
aanwezige leden met contactgegevens bij te houden. 

 Kom bij voorkeur in sportkledij  
voor jeugd: vertrek bij voorkeur ook in sportkledij 

 VCGO is zelf verantwoordelijk voor het coronaproof 
organiseren van de activiteiten volgens de protocollen 
van Volley Vlaanderen. 

 VCGO staat zelf in voor ontsmettingsmateriaal 

 VCGO staat zelf in voor het ontsmetten van het 
gebruikte materiaal tijdens de training. 

Richtlijnen Sporthal Zomerloos 
(Gistel) 



• Specifieke principes 

 Sportactiviteiten in clubverband kunnen plaatsvinden: 

o maximum met 50 personen  

o steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige 
trainer, begeleider of een toezichter 

 kleine sportzaal: slechts 22 mensen 

 Wacht buiten/in de gang/in de kleedkamer tot vorige 
sportbubbel vertrokken is uit de zaal 

 NIET sporters mogen NIET in de zaal 

 Er is verbod tot samenscholing. Blijf na de training niet 
te hangen in de sporthal en kleedkamers. 

 

Richtlijnen Sporthal Zomerloos 
(Gistel) 



• Specifieke principes (vervolg) 

 Kleedkamers: 

o Check aan de ingang welke kleedkamer aan uw 
ploeg toegewezen werd 

o Het is verboden de kleedkamer van iemand anders 
te betreden.  

o Sluit de kleedkamer steeds af, dwz voor,  tijdens en 
na het sporten. 

o De ploegverantwoordelijke geeft de sleutel af aan 
de balie na het sporten. 

o Onmiddellijk douchen en de kleedkamer binnen het 
kwartier terug verlaten (wordt gereinigd) 

Richtlijnen Sporthal Zomerloos 
(Gistel) 



• Specifieke principes (vervolg) 

 Tribunes: 

o Kunnen vanaf september gebruikt worden 

o Max. 50 toeschouwers toegelaten 

o Handen ontsmetten – mondmasker aan – afstand 
houden (2 zitplaatsen tussen elke bubbel)  

Richtlijnen Sporthal Zomerloos 
(Gistel) 



• Contacttracing 

 Verantwoordelijke voor de activiteit vult het 
contactformulier in bij aanvang van de activiteit. 

 Verantwoordelijk houdt de namen van de aanwezige 
leden en contactgegevens bij per activiteit. 

 VCGO vraagt aan leden en familie om hen op de 
hoogte te brengen wanneer er een besmetting is 
vastgesteld. 

 VCGO brengt de balie van vrijetijdscentrum Zomerloos 
op de hoogte. 

Richtlijnen Sporthal Zomerloos 
(Gistel) 



Toegang zalen andere 
gemeenten 



• Richtlijnen zijn verschillend per zaal 

 Beperking in aantal supporters 

 Cafetaria niet altijd open 

• West-Vlaamse Volleybalbond verzamelt 
momenteel alle gegevens 

 https://www.volleywest-vlaanderen.be/ 

• Wij bekijken nog hoe we de antwoorden 
kunnen bundelen en duidelijk naar onze 
leden kunnen communiceren 

Toegang zalen andere 
gemeenten 


