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SECRETARIS 

Hopelijk kunnen we het nieuwe seizoen terug starten en volledig uit laten spelen inclusief de 

bekercompetitie en blijven we gespaard van verdere coronatoestanden. 

Hier alvast enkele mededelingen:                                

DE VERPLICHTE ALGEMENE VERGADERING VOLLEYBAL GEWEST ANTWERPEN 

VZW ZAL DOORGAAN OP WOENSDAG 2 februari 2022 IN DE CAFETARIA VAN 

SPORTHAL DE PLAON TE MECHELEN OM 20.00 UUR. 

 

OPROEP KANDIDAAT INRICHTERS FINALES BEKER GEWEST ANTWERPEN 

Op pagina 2 en 3 van dit inlichtingenblad vinden jullie de oproep en voorwaarden om deze 

bekerfinales mede in te richten.  

Wacht niet tot op het laatste moment om de biedingen op te sturen om zeker te zijn dat ze 

tijdig aankomen. Dit dient AANGETEKEND te gebeuren. 

 

Samensmelting clubs: 

AA 2304 

AA 2313  worden: AA 2304 INTERFREIGHT BRABO ANTWERP VOLLEYTEAM 

AA 2316 

 

Clubgegevens: 

 

AA 2304 INTERFREIGHT BRABO ANTWERP VOLLEYTEAM 

Voorzitter:  

DISCRY Luc, Meir 3 te 2000 Antwerpen 

E-mail: lucdiscry@hotmail.com 

 

Secretaris: 

DE HERDT Benjamin, Kapellestraat 171 te 2630 Aartselaar 

GSM 0477 29 03 04 

E-mail: volley@de-herdt.be 

 

Financieel verantwoordelijk: 

VAN NUFFEL Manuella, De Singel 8 te 2970 Schilde 

GSM 0468 07 25 37 

E-mail: manuvannuffel@outlook.com 

 

mailto:lucdiscry@hotmail.com
mailto:volley@de-herdt.be


FINALES BEKER GEWEST ANTWERPEN JEUGD EN SENIORS HEREN 2021-2022 

 

OPROEP TOT KANDIDAAT-INRICHTER 
De Finales Beker Gewest Antwerpen Jeugd en Senioren Heren zullen worden ingericht op ZATERDAG 30 april 2022. 

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 Provinciale Heren (zie homologatiereglement Volley Antwerpen). 

Dit wordt gecontroleerd. 

- 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 

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

- 15 parkeerplaatsen voorzien, voorbehouden voor Gewestbestuur en aangeduide scheidsrechters. 

- Warme maaltijd à 25 euro per persoon voorzien voor maximum 15 personen 

 

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 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 van warme maaltijden aan 25 euro per persoon 

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 202 via mail. De bekerleiding bezorgt na controle deze afrekening aan de penningmeester .Enkel clubs uit het 

Gewest Antwerpen 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 24 november 2021. 

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 19 november 2021 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 2021-2022 

 

OPROEP TOT KANDIDAAT-INRICHTER 
De Finales Beker Gewest Antwerpen Jeugd en Senioren Dames zullen worden ingericht op ZONDAG 1 MEI 2022. 

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 Provinciale Heren (zie homologatiereglement Volley Antwerpen). 

 Dit wordt gecontroleerd. 

- 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 

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

- 15 parkeerplaatsen voorzien, voorbehouden voor Gewestbestuur en aangeduide scheidsrechters 

- Warme maaltijd à 25 euro per persoon voorzien voor maximum 15 personen  

 

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 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 van warme maaltijden aan 25 euro per persoon 

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 2022 via mail. De bekerleiding bezorgt na controle deze afrekening aan de penningmeester.  Enkel clubs uit het 

Gewest Antwerpen 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 24 november 2021. 

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 19 november 2021  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-0153 
Sveka Schoten B – Oxaco BVC Antwerpen C wordt gespeeld op ZATERDAG 9/4/2022 om 15.30 uur i.p.v. 
11/09/2021 in sporthal De Zeurt te Schoten. 

 

Nr. 2 D1GA-0087 

Volleybal Club Sloep Borsbeek – Sveka Schoten B wordt gespeeld op ZATERDAG 5/3/2022 om 14.30 uur 

i.p.v. 25/09/2021 in sporthal Ter Smissen te Borsbeek. 

 

 

JEUGD 
 
Dit seizoen zullen er opnieuw toernooitjes voor de beginnende spelertjes georganiseerd kunnen worden. 

 

De 1-tegen-1 kunnen zoals vanouds plaatsvinden. Clubs kunnen hun (voorkeurs)data doorsturen naar 

volley@nobix.net. 

De data zullen vermeld worden op de website van het Gewest (www.volley-bal.be/jeugd). 

 

De 2-tegen-2 zullen ook opnieuw opgestart worden. Initieel wordt gedacht aan toernooitjes vanaf januari. 

Als er voldoende kandidaten en deelnemertjes zijn, dan zullen reeds vroeger toernooitjes georganiseerd worden. 

Hierover worden jullie eerstdaags gecontacteerd. 

 

Hou bij elke organisatie steeds rekening met de geldende overkoepelende en lokale regels! 
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