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Wie zijn wij ?

De volleyclub van groot-Wetteren, als
samengaan van het vroegere Orchidee & 
Real 

Jeugd als prioriteit, Seniorenploegen als 
uithangbord van onze ambitie

Lokaal verankerd, met ambitie om 
kwalitatief volleybal aan te bieden



Terugblik
2021 - 2022

Hoogtepunten

 Start “Groot Bestuur” met brede 
vertegenwoordiging ouders van 
jeugdspelers

 2de opeenvolgende promotie van onze
Dames 1 met terugkeer naar de nationale
reeksen (na meer dan 10 jaar afwezigheid)

 Opnieuw sterke groei van het 
ledenbestand

 Verbeterende communicatie via periodieke
nieuwsbrieven

 Sportief beleidsplan 2022 – 2027

 Oprichitng heren reacreatie ploeg & 2de 
dames seniorenploeg in competitei (Promo 
4)

 Financiële stabiliteit

 Verbetering clubgevoel (branding, 
clubdag, nieuwsbrief, beach met jeugd)

Issues

- Vorig seizoen nog beperkte impact van 
COVID op clubwerking 
(zaalbeschikbaarheid , 
toeschouwersbeperkingen)

- Voor seizoen 2022 – 2023 tijdelijke 
ledenstop bij de meisjes

- Extra ploegen vraagt om meer helpende 
handen van ouders  bij thuiswedstrijden 
(zeker gelet op gesplitste kalender voor)

- Tekort aan jongens maakt het moeilijk 
om een kwalitatieve jeugdwerking voor 
jongens uit te bouwen en om de 
doelstelling van een heren competitie 
ploeg te realiseren



Doelstellingen
2020 - 2023

Sterkere fundamenten

 Uitbouw van bestuur en
vrijwilligersnetwerk

 Vergroten van onze
sponsorbasis

 Een gevarieerde
evenementenkalender als
basis voor onze community

 Een financieel stabiele club

 Met grotere visibiliteit

Sportieve ambities

 Meer gediplomeerde
trainers 

 15% meer jeugdspelers

 Doorstroom verzekeren van 
jeugd naar senioren

 1 herenploeg in competitie
brengen

 Dames 1 als sportief
uithangbord voor de club



Evaluatie 
doelstellingen 
2020-2023  na 
2 jaar

 Uitbouw bestuur

 Uitbouw sponsorbasis

 Evenementen

 Financiële stabiliteit

 Visibiliteit posts

 Visibiliteit community  

 Gediplomeerde trainers

 Jeugdspelers

19-20             20-21             21-22         22-23

6                       5                    15                 15

6,1 k€             11 k€               11k€             12k€

6                       3                      4                  4

38                    70                   64 +

406               473                 509

3                      5                    5                     7

79                     88               115                125                          



Evaluatie 
doelstellingen 
2020-2023  na 
2 jaar

Senioren herenploeg in 
promo 4 

 In seizoen 2022-2023 is er een 
heren senioren ploeg die 
vobog speelt. Dit kan een 
katalysator zijn om op 
termijn een seniorenploeg te 
hebben in P4

 Objectief is opnieuw 
opbouwen vanuit de basis en 
zo ons aanbod uit te bouwen 
en doorgroeimogelijkheden 
aan te bieden richting heren 
senioren volley.   In seizoen 
2022-2023 opnieuw 2 jongens 
jeugdploegen (U13 en U15)

Senioren Dames   
uithangbord club

 2 Opeenvolgende promoties

 Dames 1  opnieuw in 
nationale reeksen

 Basis kern 2021-2023 
behouden en aangevuld met 
6 versterkingen uit hogere 
nationale reeksen

 Ambitie om binnen de 3j naar 
2de nationale te stijgen

 Vanaf dit jaar ook Dames 2 in 
Promo 4 als  doorgroei 
platform voor getalenteerde 
jeugd richting Dames 1



Dagelijks 
Bestuur 

 Voorzitter Jürgen De Bock 0478 55 92 62 

 Secretaris Evi Steppé 0495 65 99 98

 Penningmeester Philippe De Waele 0475 56 56 91 

 Communicatie Matthias De Waele 0475 26 92 64

 Sportief Joeri Dauwens 0479 81 28 39



Groot Bestuur

 Danny Debuyserie

 Sofie Janssens

 Laura Jonckheere

 Carolien Moreel

 Eddy D’Hondt

 Els Bonte

 Keaty Maes

 Lieven Van De Keer

 Sabien Van Loo

 Sarah de Hemptinne



Social Media

facebook.com/volleyteamRealWetteren

https://www.vtrealwetteren.org

info@vtrealwetteren.org

instagram.com/vtrealwetteren

steun ons via online shoppen – zie website



Sportief beleid

2022 - 2027

 Nadat de focus de voorbije 2 jaren lag op het veiligstellen van de 
toekomst van de club op financieel en organisatorisch vlak, zullen 
we de komende jaren ook meer aandacht hebben voor het 
sportieve aspect

 Doelstelling om de volgende 5j de sportieve werking van de club 
sterk te verbeteren en aansluiting te vinden bij de betere clubs in 
O-Vl

 Jaarlijkse benchmark tussen alle O-Vl clubs met scoresysteem ifv
aantal jeugdploegen N1 , jeugdploegen N2 en het aantal 
seniorenploegen en het niveau waarin ze spelen

 Vorig jaar scoorde VT Real Wetteren 13 punten volgens dit 
systeem. De doelstelling is om onze score tegen 2026-2027 te 
verdubbelen tot 26 punten

 Voorwaarde is wel dat het zowel financieel als organisatorisch kan 
gerealiseerd worden, de continuïteit van de club staat hierbij 
voorop



Sportief beleid

2022 - 2027



Sportief beleid

2022 - 2027

 Hoe realiseren ?

 Introductie sportieve lijn met technische en tactische vaardigheden die 
per leeftijdscategorie aangeleerd moeten worden

 Ploegvorming niet enkel op basis van leeftijd, maar ook op basis van 
skills (gebruik + statuten of versneld doorschuiven)

 Zo veel mogelijk werken met gediplomeerde of kwalitatieve trainers op 
basis van ervaring

 Waar mogelijk (voldoende trainers & zalen) zo veel mogelijk de ploegen 
splitsen om alle jeugd  de kans te geven om te spelen op een niveau dat 
voor iedereen voldoende uitdagingen biedt (verschil niveau 1 & 2)

 2de damesploeg als springplank voor getalenteerde jeugd richting 
Dames nationale

 Verdere professionalisering werking club om uitstraling & imago in 
volley community te verbeteren (inclusief investeren in materiaal & 
uitrusting)

 Recruteringsinspanningen verhogen (flyers, sportkampen, 
samenwerking wriemel)



Ploegen
2022 - 2023

Ploeg Trainer Coach

Volley Academy

U11 Joeri Dauwens

U13J & MU13B Elke De Vos                              Jürgen & Evi

MU13A Philippe Cryns

MU15 Marie Boschmans                         

JU15 Jeroen De Bruycker

MU17 Victoria Marcoen

DP4 Sam Van Der Burght

DN3 David Van Cauwenberghe



Wedstrijden

 DN3   zaterdag 20 h

 DP4 zaterdag 20 h

 MU17 zaterdag 15 h

 JU15 zaterdag 11h30

 MU15 zaterdag  15h

 JU13 zaterdag 13h30

 MU13A zaterdag 16H30

 MU13B                                   zaterdag 13h30

 U11                                          tornooien

 Heren recrea woensdag 20h30

 Voor exacte data en eventuele uur wijzigingen : zie website club en volleyscore



Competitiestart-
Sponsorevent

KOM ONZE DAMES MASSAAL AANMOEDIGEN !!!!!



Helpende 
handen

VT real wil graag een familiale  club zijn en 
daarom rekenen we ook op onze ouders om 
mee te helpen bij volgende zaken : 
scorebord, wedstrijdblad of tablet, wassen 
van de truitjes, vervoer bij wedstrijden op 
verplaatsing, scheidsrechter

Zonder jullie hulp kan er niet gespeeld 
worden



Lidgeld
2022 - 2023

Volley Academy 165 €

U11 220 €

U13 220 €

U15 220 €

U17 220 €

Senioren 275 €

Recreatie                                                                    110  €

 2de lid uit zelfde gezin – 30 € , vanaf 3de lid uit zelfde gezin -60 €

 Nieuwe leden : 3 test trainingen

 Lidgeld betalen voor 15/9  (uitz volley academy) op rekeningnr :         BE 29 1030 
2641 2764

 Bij niet betaling (tijdelijke) uitsluiting van trainingen en wedstrijden 

 bedankt voor jullie begrip en medewerking !



Kalender
2022 - 2023

 Koekenverkoop november 2022

 Eetfestijn 1 februari  2022

 Eetfestijn 2 mei 2022

 Beachtornooi juni 2022

Geëngageerde deelname aan activiteiten is nodig om 
het lidgeld zo laag mogelijk te kunnen houden. We 
vragen dan ook aan alle leden om hieraan mee te 
doen !

zonder succesvolle acties zou het lidgeld met 
minimaal  100 € / pp moeten stijgen om een 
neutrale budget impact te hebben



Onze sponsors



Onze Sponsors

NIEUW VANAF SEIZOEN 2022-2023

Sponsor shorts jeugd dames

KENNEN JULLIE IEMAND DIE KAN SPONSOREN ? GEEF DIT 
DAN ZEKER DOOR AAN IEMAND VAN HET BESTUUR.

ER ZIJN SPONSORDEALS VOOR ALLE BUDGETTEN 



Budget 
2022 - 2023

 Inkomsten
 Sponsoring 13.000 €

 Lidgelden 27.000 €

 Acties 10.000 €

 Subsidies 3.000 €

 Totaal 53.000 € (+26 %)

 Uitgaven
 Huur sporthal 12.000 €

 Vergoeding trainers 22.000 €

 Vergoeding scheidsrechters 4.000 €

 Volleybalbond 7.000 €

 Uitrusting, materiaal en andere kosten 8.000 €

 Totaal 53.000 € (+26%)



Clubidentiteit

 Volgend seizoen volledige rebranding dames & jeugd 

 Dit seizoen nieuwe shorts voor meisjes jeugd, nieuwe uitrusting 
DP4 en heren recrea

 Sinds eind augustus – Webshop club live

 Nieuwe ballen voor academy/U11 & voor nationale (en betere 
ballen jeugd)



Q&A


