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Beste clubvertegenwoordigers
Als jullie vertegenwoordiger in het AVF houd ik eraan om enige toelichting te verschaffen nav
meerdere mails van clubs die zich vragen stellen bij het toekennen van de boetes.
Vooreerst wil ik héél duidelijk maken dat iedereen van de Raad van Bestuur zo weinig mogelijk
boetes wil toegekend hebben – ondanks wat er in sommige mails gesuggereerd wordt. Ik ben
ook een voorzitter van een club, er zijn nog PK leden die in clubbesturen zetelen – en wij zijn
ons zéér bewust van hoe een club werkt – allemaal vrijwilligers ! – en om een club financieel
gezond te houden zijn vele inspanningen nodig – dát weten wij ook. Het ligt dus hélemaal niet
in onze bedoeling om de clubs op te zadelen met onzinnige boetes - maar uiteraard regels zijn
regels en dan kan het niet anders of daar vallen boetes bij.
Dit was dan ook een agendapunt tijdens onze PK-vergadering van vorige donderdag – we
hebben daar lang over gepraat en hebben een grondige analyse gemaakt; ik wil jullie kort
laten weten wat en hoe omdat ik denk dat daarmee een aantal misverstanden uit de wereld
kunnen geholpen worden.
1.- het klopt dat er momenteel +/- € 12.000,00 aan ‘boetes’ uitgeschreven zijn voor alle
provinciale reeksen (volwassenen én jeugd) en ik wil jullie laten weten hoe de samenstelling
daarvan is; want dit cijfer betreft helemaal niét een ‘viseren’ van de jeugd.
- meer dan € 4.000,00 ! = +/- 35% zijn ontmoetingskosten (o.m. wedstrijdverplaatsingen)
- meer dan € 4.000,00 ! = +/- 35% zijn forfaitkosten
- de overige 30% zijn inderdaad ‘alle’ andere boetes, volwassenen én jeugd, slechts +/€ 1.100,00 daarvan zijn effectief jeugdboetes. T.o.v. € 12.000,00 is dit géén 10% !
2.- Héél belangrijk – de wijziging in het systeem ! Vroeger werden de boetelijsten gepubliceerd
in dynamisch en iedereen moest daar maar gaan kijken – en niemand was zich dan ‘bewust’
van hoeveel, waarom en welke boetes er toegekend werden. Vanaf dit seizoen is dat anders –
alle boetes moeten nu wedstrijd per wedstrijd worden ingegeven via het VolleyAdminprogramma. Het programma stuurt automatisch bij iedere boete 3 mails naar de betreffende
club (voorzitter, secretaris en penningmeester). Het systeem stond begin dit seizoen nog niet
op punt – niet iedereen kon zijn boetes ingeven - vandaar dat men nu bezig is om alle
wedstrijdbladen van begin seizoen tot nu te verwerken. Vandaar die overvloed aan mails – dat
kunnen we niét aanpassen.
Maar . . . probeer dat ook is positief te bekijken ! Nu jullie bij iedere boete verwittigd worden
kunnen jullie beter controleren wie en waarom en kunnen jullie ook véél vroeger ingrijpen om
te voorkomen dat vb. een bepaalde persoon mogelijks onwetend iedere week dezelfde fout
maakt – dat dit wéken of maanden blijft duren. Controleer waarom er een boete viel –
corrigeer uw mensen – en ook de boetes zullen dan verminderen. Als iets niet duidelijk is of
mogelijk onterecht - stel dan de vraag aan de bevoegde persoon. Ook bij het ingeven kan er
een fout gemaakt worden – in dat geval laat het ons weten en in voorkomend geval zal de
boete geannuleerd worden.
Ik hield eraan om dit even ‘kort’ toe te lichten – wij zitten écht niet in een ivoren toren – wij
zijn ook vrijwilligers en met véél aandacht voor de werking van onze clubs.
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