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Identificatienummer:171/99 
Ondernemingsnummer: 464.888.534 

    

.                                                 

SECRETARIAAT 

Bestuurswijzigingen 

 

AA 1887 Bravoc Ranst 

Nieuwe voorzitter: 

Carine Van Dijck, Korenveld 30 te 2520 Ranst 

Email: vandijckcarine@gmail.com 

 

Nieuwe secretaris: 

Els Vaneynde, Ranstsesteenweg 136 te 2520 Ranst 

GSM 0498 12 11 69 

Email: elsvaneynde@telenet.be 

 

AA 2103 Sveka Schoten 

Nieuwe financieel verantwoordelijke: 

Ingrid Vermeeren, Molenlei 69 te 2170 Merksem 

Tel. 03/290 64 76 

Email: ingrid.vermeeren@telenet.be 

 

GEZOCHT: Kandidaat inrichters voor de Beker van het Gewest Antwerpen. 

Op pagina 2 en 3 vinden jullie de voorwaarden voor het inrichten van de Beker van het Gewest 

Antwerpen.  

Deze gaan dit seizoen door op zaterdag 29 april 2023 en op maandag 1 mei 2023. 
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FINALES BEKER GEWEST ANTWERPEN JEUGD EN SENIORS HEREN 2022-2023 

 

OPROEP TOT KANDIDAAT-INRICHTER 
De Finales Beker Gewest Antwerpen Jeugd en Senioren Dames zullen worden ingericht op zaterdag 29 APRIL 2023. 

De inrichting van de finales zal door het Gewestbestuur worden toegewezen aan de meest biedende club, die aan de 

lastenvoorwaarden voldoet zoals hierna vermeld. 

 
Terrein en accommodatie: 

- zaal gehomologeerd tenminste zoals vereist voor 1ste Promo Heren (zie homologatiereglement Volley Antwerpen). 

- 2 terreinen 

- zaal dient te voldoen aan alle veiligheidsnormen 

- tenminste 200 zitplaatsen te voorzien 

- minimum 4 kleedkamers met douche 

- 2 kleedkamers voor scheidsrechters 

- geheel beschikbaar van 8.00 uur tot 23.00 uur 

- programmaboekje (niet verplicht) 

- administratieve ruimte voorzien van minstens 30 vierkante meter, bij voorkeur  aangrenzend aan de zaal  

- 15 parkeerplaatsen voorzien, voorbehouden voor Gewestbestuur en aangeduide scheidsrechters 

- voldoende eten en drinken voorzien voor de ganse dag voor alle aanwezigen 

 

Materiaal: 

Alle materiaal en personeel zoals voorzien en nodig voor een dergelijke organisatie. Ook een terreinafgevaardigde van de inrichtende 

club. 

Alle details zullen tijdig besproken worden, na toewijzing, op een organisatievergadering met de inrichter (aanwezigheid voorzitter 
en/of secretaris en het organisatiecomité) en een afvaardiging van het Gewestbestuur. 

 

Financiële lasten: 

- voor de inrichter   : - huur zaal en accommodatie en organisatiekosten 

     : - druk inkomkaarten, affiches, programmaboekjes, enz. 

     : - koffie, thee en belegde broodjes op wedstrijdsecretariaat gedurende de hele dag 

     : - de organiserende club dient een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid  

af  te sluiten (organisatieverzekering m.b.t. de desbetreffende organisatie) en hiervan 

het bewijs voor te leggen 

- voor het Gewestbestuur   : - trofeeën 

     : - onkosten scheidsrechters en markeerders 

     : - kosten eten en drinken gewestbestuur en genodigden 

Inkomgeld: 

- 6 Euro voor de inrichter 

-  vrije toegang:  - scheidsrechters op vertoon van hun lidkaart 

      - jeugdscheidsrechters van Gewest Antwerpen op vertoon van hun lidkaart 

      - personaliteiten op uitnodiging van het Gewestbestuur  
 - jeugd minder dan 14 jaar 

Publiciteit: 

Alle publiciteit is vrij voor de inrichter. 

De volledige organisatie gaat door onder de auspiciën en het toezicht van het Gewestbestuur. 

 

Algemene richtlijnen: 

Beslissingen genomen tijdens de organisatievergadering EN tijdens de finaledagen door de bekerleiding, dienen opgevolgd te worden 

door de inrichtende club, zo niet zal er een sanctie getroffen worden. Deze kan tot gevolg hebben dat de club uitgesloten wordt in de 

toekomst deel te nemen aan de bieding voor het inrichten van de finales van de Beker van het Gewest Antwerpen. Clubs die zich 

tijdens de finaledagen niet gedragen zoals het hoort worden ook uitgesloten aan deelname voor de bieding.  

Aan het schema, zoals vermeld in het kalenderboekje, wordt niets meer gewijzigd 

 

Biedingen:  

Een minimum bod van 1250 EURO wordt gesteld. De afrekening dient opgemaakt  en verzonden te worden naar de bekerleiding ten 

laatste op 15 mei 2023 via mail. De bekerleiding bezorgt na controle deze afrekening aan de penningmeester .Enkel clubs uit het 

Gewest Antwerpen, met deelname aan de gewestelijke competitie en/of bekercompetitie,  kunnen mededingen voor de organisatie. 

De bieding, ondertekend door de voorzitter  en de secretaris dient AANGETEKEND verzonden te worden. . De opening van de 
biedingen zal gebeuren VOOR aanvang van de vergadering van het Gewestbestuur van woensdag 23 november 2022. 

De bieding dient te worden geadresseerd aan Vangramberen Lucia, secretaris, Mechelsesteenweg 56 bus 2 te 2640 Mortsel in een 

gesloten omslag waarin zich een tweede omslag moet bevinden waarop enkel de vermelding BEKER GEWEST ANTWERPEN 

JEUGD EN SENIORS HEREN mag voorkomen, met daarin de bieding. 

Deze bieding dient ten laatste op vrijdag 18 november 2022 toe te komen. Samen met het bod moet de zaal waar de inrichting kan 

doorgaan vermeld worden. .Postzendingen die – ongeacht welke omstandigheden – toekomen na die datum kunnen niet in 

aanmerking worden genomen. In het geval van gelijke biedingen zal het lot beslissen. 

 



FINALES BEKER GEWEST ANTWERPEN JEUGD EN SENIOREN DAMES 2022-2023 

 

OPROEP TOT KANDIDAAT-INRICHTER 
De Finales Beker Gewest Antwerpen Jeugd en Senioren Heren zullen worden ingericht op maandag 1 MEI 2023. 

De inrichting van de finales zal door het Gewestbestuur worden toegewezen aan de meest biedende club, die aan de 

lastenvoorwaarden voldoet zoals hierna vermeld. 

 
Terrein en accommodatie: 

- zaal gehomologeerd ten minste zoals vereist voor 1ste Promo Heren (zie homologatiereglement Volley Antwerpen). 

- 2 terreinen 

- zaal dient te voldoen aan alle veiligheidsnormen 

- tenminste 200 zitplaatsen te voorzien 

- minimum 4 kleedkamers met douche 

- 2 kleedkamers voor scheidsrechters 

- geheel beschikbaar van 8.00 uur tot 23.00 uur 

- programmaboekje (niet verplicht) 

- administratieve ruimte voorzien van minstens 30 vierkante meter, bij voorkeur aangrenzend aan de zaal  

- 15 parkeerplaatsen voorzien, voorbehouden voor Gewestbestuur en aangeduide scheidsrechters 

- voldoende eten en drinken voorzien voor de ganse dag voor alle aanwezigen 

 

Materiaal: 

Alle materiaal en personeel zoals voorzien en nodig voor een dergelijke organisatie. Ook een terreinafgevaardigde van de inrichtende 

club. Alle details zullen tijdig besproken worden, na toewijzing, op een organisatievergadering met de inrichters (aanwezigheid van 

voorzitter en/of secretaris en het organisatiecomité) en een afvaardiging van het Gewestbestuur. 
 

Financiële lasten: 

- voor de inrichter   : - huur zaal en accommodatie en organisatiekosten 

     : - druk inkomkaarten, affiches, programmaboekjes, enz. 

     : - koffie, thee en belegde broodjes op wedstrijdsecretariaat gedurende de hele dag 

     : - de organiserende club dient een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid  

af  te sluiten (organisatieverzekering m.b.t. de desbetreffende organisatie) en                                   

hiervan het bewijs voor te leggen.           

- voor het Gewestbestuur   : - trofeeën 

     : - onkosten scheidsrechters en markeerders 

     : - kosten eten en drinken gewestbestuur en genodigden 

Inkomgeld: 

- 6  Euro voor de inrichter 

-  vrije toegang:  - scheidsrechters op vertoon van hun lidkaart 

- jeugdscheidsrechters van Gewest Antwerpen op vertoon van hun lidkaart                                                        

- personaliteiten op uitnodiging van het Gewestbestuur  

 - jeugd minder dan 14 jaar 
Publiciteit: 

Alle publiciteit is vrij voor de inrichter. 

De volledige organisatie gaat door onder de auspiciën en het toezicht van het Gewestbestuur. 

 

Algemene richtlijnen: 

Beslissingen genomen tijdens de organisatievergadering EN tijdens de finaledagen door de bekerleiding, dienen opgevolgd te worden 

door de inrichtende club, zo niet zal er een sanctie getroffen worden. Deze kan tot gevolg hebben dat de club uitgesloten wordt in de 

toekomst deel te nemen aan de bieding voor het inrichten van de finales van de Beker van het Gewest Antwerpen. Clubs die zich 

tijdens de finaledagen niet gedragen zoals het hoort worden ook uitgesloten aan deelname voor de bieding.  

Aan het schema, zoals vermeld in het kalenderboekje, wordt niets meer gewijzigd. 

 

Biedingen: 

Een minimum bod van 1250 EURO wordt gesteld. De afrekening dient opgemaakt en verzonden te worden naar de bekerleiding ten 

laatste op 15 mei 2023 via mail. De bekerleiding bezorgt na controle deze afrekening aan de penningmeester.  Enkel clubs uit het 

Gewest Antwerpen, met deelname aan de gewestelijke competitie en/of bekercompetitie, kunnen mededingen voor de organisatie.  

De bieding, ondertekend door de voorzitter  en de secretaris, dient AANGETEKEND verzonden te worden. De opening van de 

biedingen zal gebeuren VOOR aanvang van de vergadering van het Gewestbestuur van woensdag 23 november 2022. 
De bieding dient te worden geadresseerd aan Vangramberen Lucia, secretaris, Mechelsesteenweg 56 bus 2 te 2640 Mortsel in een 

gesloten omslag waarin zich een tweede omslag moet bevinden waarop enkel de vermelding BEKER GEWEST ANTWERPEN 

JEUGD EN SENIORS DAMES mag voorkomen, met daarin de bieding. 

Deze bieding dient ten laatste op vrijdag 18 november 2022  toe  te komen. Samen met het bod moet de zaal waar de inrichting kan 

doorgaan vermeld worden. Postzendingen die – ongeacht welke omstandigheden – toekomen na die datum kunnen niet in aanmerking 

worden genomen. In geval van gelijke biedingen zal het lot beslissen. 

  

 



 
 
COMPETITIE 
 
Kalenderwijzigingen 
 
Nr.1 D1GA-0063 
 Bravoc Ranst B – Fixit Volley Kalmthout C wordt gespeeld op 10/12/2022 om 14:00 uur  
 i.p.v. 16:00 uur Sporthal Het Loo (zaal A) te Broechem. 
 
Nr.2  H1GA-0006 
 Mortsel Volley Antwerpen C – Hellvoc Hemiksem-Schelle E wordt gespeeld op 23/108/2022 
 om 16:00 uur i.p.v. 18:00 uur in Sporthal Den Drab te Mortsel.  
 
Nr.3 D3GAA-0041 
 Vos Schilde – VC Global Wineries Kapellen B wordt gespeeld op 5/11/2022 om 18:00 uur 
 i.p.v. 26/11/2022 in Sporthal Vennebos te Schilde. 
 
Nr.4 H1GA-0032 
 Woka Wommelgem B - VC Tesla Lint D wordt gespeeld op 5/11/2022 om 18:00 uur i.p.v. 
 19/11/2022 in Sportcentrum Brieleke te Wommelgem. 
 
Nr.5 D3GAA-0008 
 VC Global WIneries Kapellen B – VC Smash Lier D wordt gespeeld op 25/2/2023 om 15:30 uur 
 i.p.v. 24/09/2022 in de Gemeentelijke Sporthal te Kapellen. 
 
Nr.6 H1GA-0023 
 Woka Wommelgem B – Geel Zwart Wijnegem C wordt gespeeld op 19/11/2022 om 18:00 uur 
 i.p.v. 24/9/022 in Sportcentrum Brieleke te Wommelgem. 
 
Nr.7 D2GAB-0021 
 Mortsel Volley Antwerpen C – W.E.K. Loenhout C wordt gespeeld op 8/10/2022 om 16:30 uur 
 i.p.v. 9/10/2022 in Sporthal Den Drab te Mortsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uitslagen weekend 10-11/9/2022 
 
D2GA VC TESLA LINT C  KADEE BORNEM A 0 - 3 

 
 
Uitslagen weekend 17-18/9/2022 
 
D1G VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS B SVEKA SCHOTEN B 3 - 0 
D1G KOKAZ KONTICH A W.E.K. LOENHOUT 0 - 3 
D1G GEEL ZWART WIJNEGEM B GEEL ZWART WIJNEGEM C 1 - 3 
D1G BRAVOC RANST B HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE D 3 - 1 
D1G FIXIT VOLLEY KALMTHOUT C VC SMASH LIER B 3 - 0 
D2GA VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS C WAVOC WAVERSE B 3 - 1 
D2GA MAVOC MECHELEN F VOLMAR EKEREN B 0 - 3 
D2GA M. SIKS BLAASVELD VC C HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E 0 - 3 
D2GB OXACO BVC ANTWERPEN D VC SMASH LIER C 0 - 3 
D2GB MAVOC MECHELEN E VOLMAR EKEREN C 3 - 1 
D2GB DOSKO@RISTORNO ESSEN OSTA BERCHEM B 1 - 3 
D2GB WOKA WOMMELGEM B HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE F 3 - 1 
D2GB GEEL ZWART WIJNEGEM D W.E.K. LOENHOUT C 1 - 3 
D2GB KOKAZ KONTICH B MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN  C 1 - 3 
D3GA VC GLOBAL WINERIES KAPELLEN B OSTA BERCHEM C 0 - 3 
D3GA VOS SCHILDE MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN  E 1 - 3 
D3GA WOKA WOMMELGEM C FIXIT VOLLEY KALMTHOUT D 0 - 3 
D3GA SVEKA SCHOTEN C VC SMASH LIER D 0 - 3 
D3GB VC TESLA LINT D WAVOC WAVERSE C 3 - 0 
D3GB SVEKA SCHOTEN D OXACO BVC ANTWERPEN E 0 - 3 
H1G BRAVOC RANST B VC TESLA LINT D 3 - 1 
H1G GEEL ZWART WIJNEGEM C MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN  C 3 - 1 
H1G HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E WOKA WOMMELGEM B 0 - 3 
H1G SVEKA SCHOTEN B DOSKO@RISTORNO ESSEN 1 - 3 
H2G KOKAZ KONTICH  MAVOC MECHELEN E 1 - 3 
H2G WOKA WOMMELGEM C WAVOC WAVERSE B 3 - 2 
 
 
 

Boetes en administratiekosten 
 
Reeks                Stamnr.    Ploegnaam                                                Omschrijving                                                Kost 

D1GA-0063 AA-1979 FIXIT VOLLEY KALMTHOUT C O  1 Aanvraag kalenderwijziging seniors 20 

  AA-1062 VC GLOB.WINERIES KAPELLEN F  1  Algemeen forfait H2G 250 

H1GA-0006 AA-0127 MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN  C O  1 Aanvraag kalenderwijziging seniors 20 

D3GAA-0041 AA-1062 VC GLOB. WINERIES KAPELLEN B O  1 Aanvraag kalenderwijziging seniors 20 

H1GA-0032 AA-2092 VC TESLA LINT D O  1 Aanvraag kalenderwijziging seniors 20 

D3GAA-0008 AA-2225 VC SMASH LIER D O  3  Laattijdige aanvraag kalenderwijziging sr. 50 

H1GA-0023 AA-2271 GEEL ZWART WIJNEGEM C O  3  Laattijdige aanvraag kalenderwijziging sr. 50 

  AA-1269 OXACO BVC ANTWERPEN F  1  Algemeen forfait D2GAA 250 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

JEUGD 
 
 
Op de bestuursvergadering is er afgesproken om de 1-1 en 2-2 toernooitjes zoals de voorbije jaren te (laten) 

organiseren. 

Alle informatie over deze tornooitjes zal terug te vinden zijn via de website: 

www.volley-bal.be 

1. Agenda + organisatie 

De data zullen zoals gewoonlijk vermeld worden op de website en in het inlichtingen blad. Teven zal ik drie weken voor 

een tornooitje op de kalender een email uitsturen naar de jeugdverantwoordelijken en de secretarissen. 

Elke club die een toernooitje wil organiseren, zal dat zoals de voorbije jaren volledig zelf moeten kunnen dragen. Voor 

de 1-1 is dat eigenlijk altijd al het geval geweest, maar ook voor de 2-2 is dit het geval. 

Ik nodig alle clubs uit om te bekijken of zij binnen de mogelijkheden van hun club een toernooitje willen en kunnen 

organiseren. Zodra je intern een datum hebt afgesporken, dan mag je de datum doorsturen naar mij, en dan komt deze 

op de website. 

Voor de 1-1 toernooitjes vraag ik aan de clubs om de toernooitjes niet elk weekend te organiseren, maar minstens een 

week tussen de toernooitjes te laten. 

Voor clubs die een 2-2 toernooitje willen organiseren, beperken we dit vanuit het bestuur tot 1 toernooitje per maand 

(van oktober tot april, mei is een optie voor een club die een toernooi wil organiseren op gras, bijv.). 

Als zou blijken dat er een zeer groot animo is om deel te nemen, en er elke maand een ‘wachtlijst’ is omdat de capaciteit 

te klein is, dan kunnen we deze beslissing nog herzien. 

2. Medailles 

Voor de 1-1 toernooitjes is er net zoals de voorbije seizoenen vanuit het gewest geen prijs voorzien. 

Voor de 2-2 is er net zoals vorig jaar een medaille voorzien voor elke deelnemer. De toernooiverantwoordelijke dient 

daarvoor het aantal deelnemers door te sturen en dan zorg ik er voor dat de medailles tot bij jullie geraken. 

Het gewestbestuur probeert een afgevaardigde te hebben op elk toernooitje, maar gezien de drukke agenda’s (de 

meeste leden zijn ook scheidsrechter) zal dit misschien niet altijd mogelijk zijn. 

Contactgegevens 

Bert Noble 
Contactpunt Jeugd Gewest Antwerpen 
volley@nobix.net 
0477/26 00 06 (WhatsApp or Signal) 
 

http://www.volley-bal.be/
mailto:volley@nobix.net


het Gewest Antwerpen 

is op zoek naar clubs die een 

2-tegen-2 toernooi 
voor beginnende spelertjes (m/v) 

willen organiseren 

 

Beschik je tijdens één of meerdere weekends in de onderstaande maanden over een zaal waar 

voldoende pleinen gemaakt kunnen worden, en zie je het zitten om een voor- of namiddag je 

schouders te zetten onder een leuke activiteit voor de beginnende spelertjes, neem dan contact 

op met de jeugdverantwoordelijke van het Gewest! 

 

oktober 2022 

november 2022 

december 2022 

januari 2023 

februari 2023 

maart 2023 

april 2023 

 

MEER INFORMATIE OP HTTP://VOLLEY-BAL.BE/JEUGD/2-TEGEN-2 

  

http://volley-bal.be/JEUGD/2-TEGEN-2


 

het Gewest Antwerpen 

is op zoek naar clubs die een 

1-tegen-1 toernooi 
voor beginnende spelertjes (m/v) 

willen organiseren 

 

Beschik je tijdens één of meerdere weekends in de onderstaande maanden over een zaal waar 

voldoende pleintjes gemaakt kunnen worden, en zie je het zitten om een voor- of namiddag je 

schouders te zetten onder een leuke activiteit voor de beginnende spelertjes, neem dan contact 

op met de jeugdverantwoordelijke van het Gewest! 

 

oktober 2022 

november 2022 

december 2022 

januari 2023 

februari 2023 

maart 2023 

april 2023 

 

MEER INFORMATIE OP HTTP://VOLLEY-BAL.BE/JEUGD/1-TEGEN-1 

 

http://volley-bal.be/JEUGD/1-TEGEN-1
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