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Identificatienummer:171/99 
Ondernemingsnummer: 464.888.534 

 

SECRETARIS 

Clubgegevens; 

AA 2320 Brabo Antwerp Youth 

Voorzitter: Rossie Thomas, Garcondreef 21 te 2930 Brasschaat 

GSM 0476 88 01 55 

E-mail: rossietho@gmail.com 

Secretaris: De Ruysscher Jan, Molenstraat 70 te 2320 Rijkevorsel 

GSM 0475 38 97 78 

E-mail: deruysscherjan@gmail.com 

Financieel verantwoordelijke: Eestermans Dirk, Philippe Spethstraat 4 te 2950 Kapellen 

GSM 0476 30 99 32 

E-mail: dirk.eestermans@cm.be 

 

AA 2294 Volleybal Club Sloep Borsbeek 

Nieuwe financieel verantwoordelijke: 

Mortelmans Tine, Kievitlaan 79 te 2520 Ranst 

E-mail: tinnemortelmans@hotmail.com 

 

AA 0877 VC Syneton Klein Brabant Puurs 

Wijziging gegevens financieel verntwoordelijke: 

Goethals Ann, Reigerveld 12 te 2870 Puurs 

GSM 0477 66 59 61 

E-mail: goethals.ann@gmail.com 

 

AA 1107 Kadee Bornem 

Nieuwe secretaris: 

Heene Lieve, Galgenbergstraat 4 te 2880 Bornem 

GSM 0476 78 39 79 

E-mail: lievethuis1@gmail.com 

Nieuwe financieel verantwoordelijke: 

Pauwels Dorien, Leopoldstraat 58 bus 101 te 2880 Hingene 

GSM 0477 21 38 65 

E-mail: pauwelsdorien@hotmail.com 
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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. 3 D3GAA-0028 
Hellvoc Hemiksem-Schelle H – VC Global Wineries Kapellen B wordt gespeeld op ZATERDAG 13/11/2021 

om 14.30 uur i.p.v. 16.30 in het Gemeentelijk Sportcentrum te Hemiksem. 

 

Nr. 4 D2GAA-0055 

Mortsel Volley Antwerpen E – Havoc Waver wordt gespeeld op ZATERDAG 5/3/2022 om 14.30 uur 
i.p.v. 27/11/2021 in sporthal Den Drab te Mortsel. 
 
Nr.5    D3GAB-0008 
Jong Edegem – VC Tesla Lint D wordt gespeeld op ZATERDAG 27/11/2021 om 19.15 uur i.p.v. 18.00 uur in 
sporthal Den Willecom te Edegem. 
 
Nr.6   H1GA -0002 
Mortsel Volley Antwerpen C – Woka Wommelgem B wordt gespeeld op ZATERDAG 6/11/2021 om 16.30 uur 
i.p.v. 19/09/2021 in sporthal Den Drab te Mortsel. 
 
Nr.7   D3GAB-0014 
Kadee Bornem – Woka Wommelgem C wordt gespeeld op ZATERDAG 23/10/2021 om 14.00 uur i.p.v. 
16.00 uur in sporthal Breeven te Bornem. 
 
 
Uitslagen weekend 11-12/9/2021 
 
BMU13 Fixit Volley Kalmthout A Oxaco BVC Antwerpen 0 - 3 
BMU17 Fixit Volley Kalmthout A Fixit Volley Kalmthout B 3 - 0 
D2GA Sveka Schoten C VC Global Wineries Kapellen A 3 - 2 
D3GA Sveka Schoten D Hellvoc Hemiksem-Schelle H 3 - 0 
H2G Sveka Schoten B Dosko@Ristorno Essen 3 - 1 

 

 

Boetes en administratiekosten 
 

wedstrijd stamnummer ploeg code omschrijving kostprijs 

D1GA-0153 AA-1269 Oxaco BVC Antwerpen C O  1 Kalenderwijziging 1 20 

D1GA-0087 AA-2103 Sveka Schoten B O  1 Kalenderwijziging 2 20 

D3GAA-0028 AA-1342 Hellvoc H O  1 Kalenderwijziging 3 20 

D2GAA-0055 AA-0127 Mortsel Volley Antwerpen E O  1 Kalenderwijziging 4 20 

D3GAB-0008 AA-1004 Jong Edegem O  1 Kalenderwijziging 5 20 

D2GAB-0122 AA-1342 Hellvoc Hemiksem-Schelle E O  3  Kalenderwijziging 6 50 

H1GA-0002 AA-2284 Woka Wommelgem B O  3  Kalenderwijziging 7 50 
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