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Enkele VTL weetjes  

Merci Patrick! 
Er is nieuws. Belangrijk nieuws!… In het afgelopen seizoen heeft Patrick Verplancke in alle stilte en na 
jarenlange trouwe dienst het (voorzitters)hamertje overgedragen.   

We willen uiteraard Patrick nog eens van harte danken voor de inzet. Zonder Patrick zou VTL niet zijn zoals 
het vandaag is, een familiale club dit zich blijvend engageert om volleybal aan te bieden in onze gemeente.  

Bedankt Patrick!! 

Welkom Wim! 
Voor wie onze nieuwe voorzitter Wim nog niet mocht ontmoeten, een 
kleine voorstelling.  

Wim is de echtgenoot van penningmeester Annemie en papa van onze 
leden Femke (u13) en Siebe (2.0). Wim is als “jong gepensioneerde” met 
een passie voor sport en people-management de juiste man om de 
uitdagende taak als voorzitter over te nemen.  

Wim zit bovendien vol met leuke ideeën en kan niet wachten om ze met 
jullie te delen. Hij  zette reeds met verve enkele belangrijke stappen (zie 
hierna) om onze vereniging hernieuwd leven in te blazen en daarmee niet 
alleen het voortbestaan maar ook de groei van VTL te waarborgen!  

Om Wim “zijn ijzer te smeden” krijgt hij steun van Annemie, Sylvie, Marilyn en Andy, maar ook van 2 
nieuwe recente krachten, Annelies en Diederik.  

Het voortbestaan van onze vereniging is in goede handen!  

VTL gaat door! 
We zetten in op continuering na de nieuwe doorstart met de nieuwe damesploeg vorig seizoen en gaan 
opnieuw van start met een vol spectrum aan (jeugd)ploegen.  

Zo gaan we niet alleen verder met een (via U17 uitgebreide) damesploeg, maar ook opnieuw met een u17-, 
een u15-, drie (!) u13 ploegen en een 2.b (later u11), 2.0 en - last but not least - onze startertjes.  

Het bestuur heeft er héél veel zin in!  Wij hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij. 

G-Volley  
G-sport, onbekend en onbemind, maar straks niet meer in Lichtervelde!  

VTL wil immers meewerken aan drempelverlaging voor personen met een 
beperking én hen inspireren.  

Het bestuur is er van overtuigd dat sporten en bewegen voor iedereen evident 
moet zijn ook voor mensen met een beperking. De cijfers liegen immers niet: mensen met een beperking doen een 
derde minder aan sport dan mensen zonder beperking.  

VTL wil hier iets aan doen en gaat in het komende seizoen de uitdaging aan om G-sport aan te bieden. Kennen jullie 
mensen die geïnteresseerd zijn om de sport uit te oefenen laat het ons zeker weten! 
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Peepl als nieuw VTL ledenplatform + nieuwe WEBSITE  
Wij willen graag al onze leden lid maken van ons nieuw Platform Peeple.  

Voor “wie nog niet mee is…”  Peepl is een online tool (geen app) waar we onze 
ledenorganisatie eenvoudig en efficiënt mee willen organiseren. Met Peeple 
houden we onze contactgegevens bij, plannen we activiteiten, bewaren we 
documenten en foto’s,  verzorgen we onze administratie en willen we ook 
gebruiken om onze communicatie naar jullie op een gestroomlijnde manier te 
doen.  

Peepl is bovendien direct verbonden met onze vernieuwde nieuwe website: 

volleyteamlichtervelde.peepl.be/nl/site 
Hou deze website zeker in de gaten!! 

 

BELANGRIJKE VRAAG AAN DE LEDEN (!) 

Op dit moment hebben we vastgesteld dat nog niet alle leden een Peepl account hebben. We willen dit 
graag spoedig van jullie ontvangen!  

Kruip even achter jullie computer en registreer als de gesmeerde bliksem via:  

• de persoonlijke mail die we je eind maart ‘22 per mail bezorgden  

• of via volleyteamlichtervelde.peepl.be 

Heb je problemen met registratie neem dan zeker contact op met onze IT verantwoordelijk Diederik 
(contact gegevens achteraan) 

 

Tot slot: Volley Team Lichtervelde wordt VZW  
Een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) is noodzakelijk wanneer je als 
sportclub een duidelijke structuur wil uitbouwen en de leden wil 
beschermen tegen persoonlijke aansprakelijkheid. Het biedt tevens interne 
zekerheid aan zowel de leden als de bestuurders. Met het oprichten van 
een vzw wil VTL zich blijven inzetten voor het aanbieden van een lokale, 
toegankelijke sport voor iedereen die dat wil.  

 

 

Dit zijn dan ook een van de belangrijke doelstellingen waarvoor VTL (vanaf 1/9/22) wil gaan.  

De statuten van onze vzw zijn straks raadpleegbaar op onze vernieuwde VTL website. 
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Planning trainingen 
TRAININGSDAG UUR TERREIN 1 TERREIN 2 TERREIN 3 
MAANDAG  17u00 – 18u30 

 
2.B [Techniek] G-volley 

DINSDAG 17u00 – 18u30 
 

starters Vrij 2.0 

WOENSDAG 17u00  – 18u30 
 

20u30 – 22U 

U13 A+B 
 

U15 

U13 B+C 
 

vrij 

U17 
 

DAMES 
 

DONDERDAG   17u00 – 18u30 Later voor U11 2.0 / 2.B  2.0 / 2.B 
 

VRIJDAG  
 

18u00 – 20u00 
 

20u00  - 22u 

U13A 
 

DAMES/U17 

U13B 
 
 

U13C 
 

U15/U17 

ZATERDAG  
 

9u30 – 11u00 
 

11u – 12u30 

 Starters  
 

G-Volley 

 
 
 

Ploegen en trainers 
PLOEG TRAININGSMOMENTEN TRAINER COACH 
DAMES  
 
DAMES/U17 

Woe 20u30 – 22u 
 
Vrij 20u00 – 22u 
 

 
Selo 
 
 

 
Selo 
 
 

 
U17  

 
Woe 17u00 – 18u30 
 
 

 
Selo 

 
Selo 
 

U15  
 
U17/U15 

Woe 20u30 – 22u 
 
Vrij 20u – 22u 
 

Dries 
 
Dries + Selo 

Dries 
 
Dries 

U13  
 
 
 

Woe 17u00 – 18u30 
 
Vrij 18u00 – 20u00 

 
Natalie + Emma + Esmée + 
Ieme + ? 
 

 
Natalie + Emma + Esmée 
+ Ieme + ? 
 

2.B  Ma 17u00 – 18u30 
 
Do 17u00 – 18u30 

Emanuel 
 
Emanuel 
 

 
Emanuel 
 
 

2.0  Di 17u – 18u30 
 
Do 17u00 – 18u30 

 
Emanuel – Ieme 
 

 
Emanuel – Ieme 
 

STARTERS + 
NIEUWE LEDEN 

Di 17u00 - 18u30  
 
Za 9u30 – 11u00 

 
Nathalie - Ieme - Jana 
 
 

 
 

Hulptrainers  
Jana Jaques (vast bij de starters) + Louise Wybo als reserve en/of invaller bij problemen. 
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Opstart trainingen 
Indien de Corona – maatregelen het toelaten zullen de trainingen van start kunnen gaan op maandag 8 
augustus en plaats hebben tot het einde van het seizoen (eind april).  

Tijdens officiële feestdagen (nieuwjaar, paasmaandag, feest van de Arbeid, OLH Hemelvaart, 
Pinkstermaandag, Nationale feestdag en Allerheiligen) is de gemeentelijke sporthal gesloten en zijn er geen 
trainingen voorzien.  

Alle trainingsmomenten zijn steeds onderling te bespreken tussen trainers en hun speelster/spelers. Er 
wordt per trainingsgroep gecommuniceerd via Whatsapp en/of andere media. 

Planning thuiswedstrijden (er zijn altijd last minute wijzigingen mogelijk) 
Dag en aanvangsuur Ploeg Coach 

Zaterdag 9u 2.0 

2.b 

Manuel / Ieme 

Manuel  

Zaterdag 11u U13A 

U13B 

U13C 

Natalie 

Esmée 

Ieme /? 

Zaterdag 17u00 

Zaterdag 16u00 

U15 

U17 

Dries 

Selo 

Zaterdag 18u30 4e PROV (+ Reserve) Selo 
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Lidgeld 
Het lidgeld is een stabiele vorm van inkomsten voor VTL. Het zorgt dat we onze kleine vereniging optimaal 
kunnen laten functioneren.  

De lidgelden zijn dit jaar wat bijgesteld naar boven. Een verhoging (de éérste in 3 jaar) is noodzakelijk om 
onze kleine vereniging leefbaar te houden rekening houdende met de toenemende kosten. Tijdens de 2 
voorbije Corona-jaren was dit voor VTL nagenoeg de enige bron van inkomsten. 

De nieuwe tarieven zijn de volgende: 

Ploeg Lidgeld  
Starters volledig seizoen € 155 

Starters vanaf januari € 100 

Starters vanaf februari € 70 

Starters vanaf maart € 35 

2.0 + 2.b + U11 € 165 

U13 + U15 + U17 € 190 

4e provinciale € 215 

Daarbij blijft de gezinskorting van toepassing, zijnde 20 euro korting voor het 2e gezinslid en 30 euro 
korting voor het 3e gezinslid.  

Kosten (verzekeringen, inschrijvingskosten, wedstrijdkleding…) dienen al in een vroeg stadium van het 
seizoen gemaakt. We appreciëren het dan ook dat lidgelden op tijd betaald worden. Bedankt! 

Het bestuur vraagt om het lidgeld te betalen via overschrijving tegen ten laatste maandag 13 juni 2022 
op het rekeningnummer van de ARGENTA-bank BE53 9731 6369 9153. 

Hierbij vermeld u de “naam van het lid” + in “welke ploeg” er gespeeld wordt + “welk ziekenfonds” het 
lid is ingeschreven 

We zullen opnieuw aan alle leden automatisch een ingevuld tegemoetkomingsformulier voor het 
ziekenfonds bezorgen. Dit formulier wordt aan het begin van het seizoen bezorgd. 
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Indeling ploegen 2022 – 2023 

4e Provinciale  U17/Dames Prom  U15 
Jaques Jana  Ver Eecke Laura  Allossery Lune 

Willemyns Esmée  De Vuyst Auke  Verhanneman Lisa 

Bailleul Marie  Van Parys Noora   Willaert Hebe 

Wybo Odille  Gobeyn Juliette  Marchand Floor 

Vandenbussche Merel  Jaques Nina  Logghe Maya 

Dedecker Emma  Degryse Ada  Matten Tess 

Wybo Louise  Van Houcke Floor  Vervenne Jade 

  Stragier Noa  Durnez Pauline 

  Bogaert Nora  Willaert Estelle 

  De Meester Eva  Sam Desplentere 

  Cool Marlies   

  Meeuws Lise   

     

     

     

 

U13  2.B  Starters 
Pattyn Lore  Vanhoutte Estelle  Kindt Oona 

Willaert Goele  Bouckaert Jana  De Boever Aster 

De Rous Amélie  Mollefait Ziva  Vandekerckhove Marthe 

De Boever Franne?   Allaert Marieke  De Boever Otis 

Verhanneman Marie  Bilici Ela  Lisa Pennick 

Dantschotter Estée  De Decker Céleste   

Maesen Ella-Marie  Odent Ona   

Bogaert Niene  Vervenne Merel   

Herremans Lenke  Schotte Siebe   

Lauwych Katoo  Lefevre Louise   

Maricou Lies      

Van Waeleghem Noï     

Brouckaert Julie     

Lemmens Nora     

Missine Amber     

Coussement Febe 
 2.0   

Cuvelier Estelle  Febe Haek   

Stragier Manon  Lisette De Decker   

Cools Jade  Suus Baeten   

Schatteman Emma  Émile Vandemoortele   

Schatteman Lize  Lily-Rose Desmet   

Schotte Femke  Fien Vervaele   
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Onze toekomstvisie…  
Wisten jullie dat VTL in haar beleid inzet op onderstaande punten? 

1. Positivisme! We willen samen met het ganse team van trainers, speelsters, spelers, bestuursleden met 
medewerking van de ouders positief vooruit kijken naar de toekomst. 

2. Ook jongens! In het verleden bestond VTL al uit een jongens- en een meisjesploeg. Uit de 
vriendjesdagen 2020 merkten we al dat er ook vanwege jongens interesse was om de te volleyballen 
in Lichtervelde. Het is dan ook onze wens om opnieuw een jongensploeg te kunnen oprichten. Blijve 
het voort zeggen…  

3. Speelkansen! We kiezen ervoor om elke speler en speelster zoveel mogelijk speelkansen te geven 
binnen zijn of haar ploeg rekening houdend met ieders eigen en verschillend talent. Iedereen moet op 
deze manier voldoende kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen binnen het volleybalspel. 
Daarvoor hebben we als bestuur het volle vertrouwen in onze trainers. In de kantlijn daarvan moeten 
een speler-speelster EN de ouders er mee kunnen omgaan dat er een spelersbank is en dat niet 
iedereen evenveel op het plein kan staan. Hun zoon of dochter kan en moet ook leren uit het waarom 
van op de bank moeten zitten of gaan zitten. Het is de trainer-coach die daarvoor verantwoordelijk is. 

4. Continuïteit! We kiezen er opnieuw voor om alle meisjes (en jongens) van het vorige seizoen ook in 
het nieuwe seizoen te laten spelen binnen de eigen gemeente. Ook dit jaar hebben we voor elke 
speler-speelster een plaats. We weten maar al te goed dat we daarbij keuzes moeten maken die niet 
voor iedereen even leuk zijn. Alle keuzes voor het volgend seizoen werden door het bestuur genomen 
in zeer nauw overleg met de trainers. Er is binnen bepaalde ploegen zelfs ruimte om nieuwe mensen 
aan te trekken. 

5. Teamsport! Volleybal is een teamsport. De aanwezigheid op de trainingen, thuiswedstrijden, de 
uitwedstrijden en de andere activiteiten is van zeer groot belang om een sterk team te kunnen 
uitbouwen. Je bent er als speler-speelster dan ook altijd aanwezig. Bij een voorziene afwezigheid 
vragen we je om zo snel mogelijk de trainer te verwittigen. We weten ook dat schoolactiviteiten, 
examens… voorgaan. Misschien moet je zelf ook wel keuzes leren maken. 

6. Uitrusting! Bij de start van het seizoen zal iedere speelster naast een nieuwe uitrusting ook een 
trainingspak en een sporttas ter beschikking krijgen.  De uitrusting wordt meegenomen naar huis.  De 
speelster (= meestal de ouder) is verantwoordelijk voor de zorg en het wassen.  Iedere speelster komt 
voor de wedstrijden altijd, zonder uitzondering, toe in trainingspak en uitrusting. Dit zorgt voor een 
sterk voorkomen en teamgeest. De uitrusting en het trainingspak worden teruggeven aan een 
bestuurslid indien de speelster VTL verlaat. 

7. Flexibiliteit! Een genomen beslissing moet soms herzien worden omwille van de realiteit op vandaag 
of door veranderende omstandigheden. We proberen als bestuur dan ook deze veranderingen zo snel 
als mogelijk aan de speler-speelster en ouders mee te delen en te informeren naar het waarom. 

8. Leeftijd! Bij de ploegenindeling houden we er binnen VT-Lichtervelde aan om iedere speler/ speelster 
volgens de juiste leeftijd in de juiste ploeg te plaatsen. Ook voor volgend seizoen houden we ons aan 
deze afspraak. Er kan alleen door het bestuur, in samenspraak met de trainers, aan een 
spelers/speelsters en hun ouders, gevraagd worden om door te schuiven naar een hogere of andere 
ploeg. 

9. Sporten in een pestvrije omgeving! VT Lichtervelde zet zich actief in tegen pesten. Bij VT Lichtervelde 
dragen sportbestuurders en -begeleiders een uitgesproken verantwoordelijkheid om een pestvrije 
omgeving te creëren en te behouden. De trainers zijn een eerste, veelal laagdrempelig aanspreekpunt. 
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Wanneer een speler niet bij de eigen trainer terecht kan, zijn ook de andere trainers aanspreekbaar en 
ook in het bestuur is er een centrale aanspreekpersoon integriteit en pesten. Melden is positief en 
betekent hulp zoeken voor jezelf of iemand anders.  

10. Scheidsrechters! Van alle speelster van Dames Prom en U17 wordt verwacht dat ze minimum 2 
jeugdwedstrijden tot U15 per seizoen te leiden als scheidsrechter.  

 

 

Bestuur 
o Voorzitter    Wim Schotte 

Wim.Schotte@volleyteamlichtervelde.be 
 

o Secretaris    Andy Verhanneman 
Andy.Verhanneman@volleyteamlichtervelde.be 
 

o Penningmeester   Annemie Vanparys 
annemie.vanparys@volleyteamlichtervelde.be 

 
o Jeugd verantwoordelijke  Natalie De Baets 

natalie_debaets@hotmail.com 
 

o Logistiek, Coördinatie Trainers,  Sylvie Oosterlinck 
Sponsors    sylvie.oosterlinck@volleyteamlichtervelde.be 

    
o Kalender en planning  Annelies Vermeulen 

Annelies.Vermeulen@volleyteamlichtervelde.be 
 

o Events en organisatie  Marilyn Deschryver 
       marilyn.deschryver@volleyteamlichtervelde.be 

 
o Digitalisering en IT   Diederik Lefevre 

     Diederik.lefevre@volleyteamlichtervelde.be 
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