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2. Voorwoord
Beste speelster,
Beste ouders,
Welkom bij MARDAVO!
MARDAVO staat voor MARkse DAmes VOlleybal
We zijn blij dat je bij MARDAVO aansluit of al bent aangesloten om te volleyballen.
Even een korte voorstelling:
MARDAVO bestaat sinds 1972 met als doelstelling een kwalitatieve volleybalvereniging
te zijn. Vandaag organiseren we volleybalopleiding en –competitie voor zo’n 100 leden.
MARDAVO treedt aan in alle officiële jeugdreeksen en heeft 2 damesploegen die spelen
in Promo 2 en Promo 4.
MARDAVO wil ook een gezellige, familiale club zijn. Daarom organiseren we gedurende
het jaar verschillende activiteiten waarop iedereen: speelsters, trainers, ouders, vrienden,
supporters, … van harte welkom zijn.
We zullen jullie dan ook nu en dan om jullie medewerking vragen. Deze activiteiten zijn
immers essentieel voor de werking van de club.
MARDAVO neemt ook deel aan Volley@Kortrijk. De Kortrijkse Volleybalclubs zijn
verenigd in een aparte vzw waardoor gezamenlijke activiteiten kunnen worden aangepakt
zoals bv. de EK -en WK-kwalificatiewedstrijden van de nationale ploegen, de Red
Dragons en de Yellow Tigers in de Lange Munte te Kortrijk. Op die manier proberen we
jullie ook te betrekken bij het Belgisch topvolleybal!
Hierna vind je wat praktische informatie over onze club, de wedstrijden, kleding,… Mocht
je nog vragen hebben kan je steeds terecht bij het secretariaat op
info@mardavo.be, bij de voorzitter of bij je trainer.
We heten je alvast welkom bij de club
Met sportieve groeten
het bestuur van Mardavo
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3. Communiceren bij Mardavo
Sinds 2016 werd binnen de MARDAVO-structuur een “Sportieve Cel” in het leven
geroepen. Alle trainers en de jeugdcoördinator maken deel uit van deze werkgroep. Het
is belangrijk dat ouders en spelers weten “wie is wie?” en “wie is verantwoordelijk voor
wat?”.
Spelers en ouders die vragen hebben, wenden zich altijd eerst tot de trainer van hun
ploeg. De trainer helpt jullie graag verder. Wanneer vragen niet met de trainer kunnen
besproken worden, is voor speelsters (en ouders) van de jeugdploegen, de
jeugdcoördinator het eerstvolgende aanspreekpunt.
Voor de damesploegen is de sportief verantwoordelijke de eerste contactpersoon
wanneer de trainer jullie niet verder kan helpen. De sportief verantwoordelijke organiseert
ook de overleggesprekken met de individuele speelsters, altijd in samenspraak met de
betrokken trainer.
De jeugdcoördinator, de sportief verantwoordelijke en de trainers plegen regelmatig
onderling overleg.
De Sportieve Cel zal verder ook instaan voor initiatieven zoals stages, extra-trainingen,
opleidingen… Heb je zelf ideeën of suggesties? Neem contact op met de sportief
verantwoordelijke.
De sportief verantwoordelijke brengt verslag uit tijdens de maandelijkse
bestuursvergaderingen van MARDAVO.
Vragen over administratieve zaken kunnen uiteraard rechtstreeks met het secretariaat
besproken worden via info@mardavo.be (secretaris MARDAVO).
Heb je problemen met kleding of materiaal, dan kan je contact opnemen met de
materiaalmeester.
Onze financieel verantwoordelijke staat in voor alles wat met geldzaken te maken heeft.
Voor specifieke MARDAVO-acties, koekjes -en truffelverkoop, kaarting, slotactiviteit,…
zal telkens een verantwoordelijke worden gecommuniceerd.
Raadpleeg regelmatig onze
Website: http://www.mardavo.be/
Facebookpagina: https://www.facebook.com/mardavovzw Instagram:
https://www.instagram.com/mardavo.marke/
We hopen zo verder te bouwen aan een vlotte MARDAVO-werking.
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4. Bestuur
Het bestuur van VZW MARDAVO MARKE bestaat uit 3 leden die bijgestaan worden door
onze ‘werkgroep’. Wie zin heeft om een steentje bij te dragen bij de MARDAVO-werking
kan altijd contact opnemen met de voorzitter. Onder het motto ‘vele handen maken licht
werk’ zijn we altijd op zoek naar extra helpers!
Communicatie: Al wie vragen en/of suggesties heeft over volleybal, de ploeg, de
competitie en trainingen… kan bij de trainers terecht. Zij verwijzen indien nodig door naar
de betrokken verantwoordelijke. Zijn er echter vragen die moeilijk met de ‘eigen’ trainer
kunnen besproken worden, dan richten jullie deze vragen aan de jeugdcoördinator (indien
jeugdspeelster) of de sportief verantwoordelijke (voor de damesploegen). Zie ook
‘communiceren binnen Mardavo’.
De sportief verantwoordelijke zal het sportieve beleid van de club voorbereiden, en
eenmaal goedgekeurd door het bestuur, verder uitwerken in samenspraak met trainers,
betrokkenen en de speelsters zelf.
Uiteraard kunnen specifieke vragen over bv. administratie, financiën, kledij,... rechtstreeks
aan de betrokkenen gevraagd worden.
Met je vragen kan je steeds bij het bestuur of je trainer terecht.
Indien je wenst mee te werken aan activiteiten of een rol wil opnemen binnen de werking
van Mardavo, contacteer dan zeker de voorzitter.

4.1.Bestuursleden
Dominique Debuyck – voorzitter
Watertorenhoekstraat 153
8500 Kortrijk
0475/50 95 05
dominique.debuyck@telenet.be
Wouter Dusselier – secretaris
Preshoekstraat 56
8510 Marke
0489/59 99 08
dusselierwouter@gmail.com
Dirk Segers – financieel verantwoordelijke en materiaalmeester
Zuster Lovelingstraat 36
8510 Marke
0473/36 06 82
segers_dirk@telenet.be
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4.2.Leden van de werkgroep
Martine Dekeyzer – jeugdcoördinator
0476/98 07 82
martine_dekeyzer@hotmail.com
Filip Lambert – sportief verantwoordelijke
0473/99 80 27
filip.lambert@gmail.com
Dries Dorme – website
0476/58 88 35
dries.dorme@gmail.com
Christelle Jacques – sociale media
lammertijn.jacques@skynet.be
Alain Debacker
alain1.debacker@skynet.be
Barbara Callewier
barbara.callewier@gmail.com
Marc Van Landeghem
marc.van.landeghem@skynet.be
Trees Vandewiele
trees.vandewiele@skynet.be
Rony Lammertijn
lammertijn.jacques@skynet.be
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5. Informatie
In deze brochure vind je algemene informatie over MARDAVO. Deze brochure en veel
meer informatie kan je ook terugvinden op onze website : http://www.mardavo.be/.
We hebben we ook een facebookpagina: https://www.facebook.com/mardavovzw en
instagramprofiel: https://www.instagram.com/mardavo.marke/.
Hier vinden jullie alle laatste informatie en communicatie, foto’s en verslagen van
wedstrijden en activiteiten. Volg dus zeker deze pagina’s, zodat je steeds op de hoogte
bent van de nieuwtjes.

6. Inschrijven
MARDAVO is lid van Volley Vlaanderen.
Via deze link https://www.volleyadmin2.be/external/membersubscription/10877/ moet de
inschrijving gebeuren. Het secretariaat vervolledigt dan de inschrijving.
Als lid van Volley Vlaanderen en van MARDAVO zijn jullie verzekerd, al deze formaliteiten
zijn dus van groot belang, zo niet zal er bij een eventueel ongeval geen tussenkomst zijn.
Al deze gegevens zullen ons ook in staat stellen goed te kunnen communiceren met jullie
en jullie ouders. Maak ook zeker een volleyadmin-account aan, want daar kan je zelf je
gegevens beheren. Je gaat naar https://www.volleyadmin2.be/ en maakt een eigen
account aan.
Alle wijzigingen moeten doorgegeven worden aan het secretariaat, liefst per mail:
info@mardavo.be
Het lidgeld* bedraagt:
geboortejaar
jeugd
° 2012 en later
° 2010- 2011
° 2008-2009
°2006-2007
damesploegen
(2005 en vroeger)

prijs seizoen 2022 - 2023
€ 120
€ 165
€ 175
€ 185
€ 195

*Het lidgeld omvat ook dit jaar 16 kaarten voor de kaarting (waarde €20). Dit bedrag kan volledig gerecupereerd
worden bij verkoop van de kaarten.
* Voor ieder volgend gezinslid wordt een korting van € 10 toegestaan.

GDPR-wetgeving
Sinds mei 2018 is de GDPR-wetgeving van kracht. Dit is een wetgeving om jouw privacy
te beschermen. Zo moet elk lid (+16 jaar) of elke ouder van een lid (-16 jaar) de
toestemming geven dat we de gegevens waarover we beschikken mogen gebruiken.
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Daarvoor is er een privacyverklaring opgesteld, die je terugvindt op
http://www.mardavo.be/. Daarover moet toestemming gegeven worden, anders kunnen
wij de gegevens niet meer gebruiken en je dus niet meer informeren.

7. Trainingen
7.1.Promo 2

trainer

trainingsuren

Lieve
De Zutter

0486/55 41 57
lieve.dezutter@gmail.com

woensdag
19u15 tot 21u00

sporthal Marke

vrijdag
19u00 tot 20u45

sporthal Marke

7.2.Promo 4

trainer

Geert
Desplenter

0471/58 95 79
desplenterg@gmail.com

trainingsuren

maandag
20u30 tot 22u15

sporthal Marke

woensdag
19u00 tot 20u45

sporthal Marke

Infobrochure Mardavo seizoen 2022-2023

8

7.3.U17

trainer

Tim
Vanwymelbeke

0472/92 93 30
Vanwymelbeke.timpie@hotmail.com

trainingsuren

maandag
19u00 tot 20u30

sporthal Marke

woensdag
19u15 tot 20u45

sporthal Marke

trainer

Martine
Dekeyzer

0476/98 07 82
martine_dekeyzer@hotmail.com

trainingsuren

donderdag
19u30 tot 21u00

sporthal Marke

vrijdag
19u00 tot 20u30

sporthal Marke

Martine
Dekeyzer

0476/98 07 82
martine_dekeyzer@hotmail.com

Marte
Declercq

0468/31 76 87
marte@sfings.net

maandag
17u30 tot 19u00

sporthal Marke

woensdag
16u30 tot 18u00

sporthal Marke

7.4.U15

7.5.U13

trainers

trainingsuren
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7.6.U11

trainer

Wouter
Dusselier

0489/59 99 08
dusselierwouter@gmail.com

trainingsuren

maandag
17u30 tot 19u00

sporthal Marke

woensdag
14u45 tot 16u15

sporthal Marke

trainer

Martine
Dekeyzer

0476/98 07 82
martine_dekeyzer@hotmail.com

trainingsuren

woensdag
14u45 tot 16u15

sporthal Marke

7.7.U9

8. Wedstrijden (vanaf U11)
MARDAVO neemt deel aan de officiële volleybalcompetitie. Volleybal is een ploegsport,
het is dan ook belangrijk dat we op alle speelsters kunnen rekenen tijdens de uit -en
thuiswedstrijden.
Wedstrijdkalender: bij de aanvang van het seizoen ontvangt elke speelster een overzicht
van de wedstrijden via de wedstrijdkalender.
Alle informatie is ook aanwezig op onze website (http://www.mardavo.be/) of op de
website van Volley West-Vlaanderen
(https://www.volleywest-vlaanderen.be/kalender/).
De uitslagen van de wedstrijden kunnen geraadpleegd worden op de website van Volley
West-Vlaanderen (https://www.volleywest-vlaanderen.be/kalender/) en de rangschikking
via
(https://www.volleywest-vlaanderen.be/klassement/)
of
via
volleyscores
(https://www.volleyscores.be/direct/W-1157).
Bij de wedstrijden op verplaatsing kan er aan de ouders gevraagd worden om te
carpoolen.
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Hou er rekening mee dat speelsters 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het
veld aanwezig moeten zijn. Zo niet betaalt de ploeg een boete.

9. Afspraken aanwezigheden op trainingen en wedstrijden
Indien je afwezig zal zijn op training of bij een wedstrijd verwittig je steeds je trainer.
Liefst zo snel mogelijk zodat zij afspraken met andere speelsters kunnen maken. Forfait
geven bij een wedstrijd kost ons als club immers geld.
Ook indien je niet naar het verzamelpunt komt voor de uitwedstrijden maar bv.
rechtstreeks naar de sporthal gaat, vragen we om de trainer te informeren.

10. Orde en netheid in de sporthal
We rekenen erop dat de sporthal opgeruimd wordt na wedstrijden.
Deze regel geldt uiteraard ook in de kleedkamers!

11. Kleding
Trainingen:
Op de trainingen verwachten we je met stevige sportschoenen en sportieve kleding: Tshirt en short. Vanaf de U11 zijn kniebeschermers aangeraden.
Wedstrijdkleding:
Er wordt aan elke competitiespeelster een wedstrijduitrusting (truitje en broekje), een
trainingstrui en een opwarmings-T-shirt gratis ter beschikking gesteld. Deze kleding wordt
NIET gebruikt om te trainen (uitgezonderd de zwarte opwarmings-T-shirt).
De speelsters komen in deze kleding naar de wedstrijden en dit is ook de officiële
competitiekleding. Opwarmen voor een wedstrijd doen we in het zwarte opwarmings-Tshirt. Gelieve dan ook de nodige zorg voor deze kleding te dragen en alles te
naamtekenen.
De kleding blijft eigendom van de club en bij verlies wordt een bedrag aangerekend.
We hebben een kleding policy die de afspraken met betrekking tot de kleding bevat. We
vragen dan ook dat elke speelster en ouder, indien de speelster jonger is dan 18 jaar, dit
tekent ter kennisname en voor akkoord.

12. Vrijwilligers
De werking van onze club kunnen we maar blijven garanderen door de medewerking van
vele vrijwilligers. We merken dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers aan onze club
te binden.
Daarom gaan we de ouders van onze speelsters en de speelsters zelf aanspreken om te
assisteren waar nodig.
Als elke ouder minstens éénmaal per jaar helpt is dat al een grote steun voor ons.
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13. Ongevallen
Via onze aansluiting bij de volleybalbond zijn al onze leden verzekerd bij ongevallen.
Indien je op training of tijdens een wedstrijd gekwetst raakt, is het belangrijk om dit
zo snel mogelijk door te geven aan het secretariaat!
De aangifte moet zo snel mogelijk gebeuren, het secretariaat heeft maar enkele dagen de
tijd om deze online in te geven.
Je dient een ongevalsaangifte in te vullen. De documenten worden je meegegeven door
de trainer. De ingevulde aangifte moet zo snel mogelijk aan het secretariaat overhandigd
worden, de aangifte bij Ethias wordt door het secretariaat uitgevoerd.
Het secretariaat bezorgt je dan documenten die door de behandelende arts en jezelf
moeten
ingevuld en ondertekend worden, jij stuurt die documenten naar de
verzekeringsmaatschappij.

14. Persoonlijke login voor leden VOLLEY VLAANDEREN
Sinds 2017 is het mogelijk voor leden van Volley Vlaanderen, dus ook leden van
MARDAVO, om een account aan te vragen om zo op de administratie van de bond in te
kunnen loggen, dit kan via https://www.volleyadmin2.be/
Je zal zelf je persoonlijke gegevens kunnen raadplegen en eventueel aanpassen bv.
adres, foto, … Elke wijziging wordt wel aan de secretaris gemeld. Zo kunnen wij u telkens
correct informeren.

15. Ethisch sporten
MARDAVO ondertekende het Charter “Ethisch Sporten” van de stad Kortrijk. Iedereen
moet zich bij MARDAVO goed en ‘thuis’ kunnen voelen. Om dat te bereiken is het goed
om enkele afspraken te maken en na te leven.
MARDAVO streeft er dan ook naar om iedereen (bestuur, speelsters, trainers en
supporters) deze gedragscode te laten naleven.

15.1. Gedragscode van de sporter
•

Toon respect voor iedereen.

•

Behandel iedereen gelijkwaardig.

•

Toon geen onsportief gedrag.

•

Geef geen aanleiding tot ongewenst gedrag.

•

Doe je best bij alle activiteiten.

•

Respecteer de spelregels.
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•

Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter.

•

Wees tijdig aanwezig op trainingen en wedstrijden.

•

Moedig sportief gedrag aan bij je teamgenoten.

•

Respecteer het werk van de mensen die ervoor zorgen dat je je favoriete sport kan
beoefenen.

•

Draag zorg voor het materiaal.

•

Wees blij met een overwinning maar laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.

•

Laat het terrein en de kleedkamer netjes achter.

•

Gedraag je op een correcte manier: houding, taalgebruik en stiptheid.

15.2. Gedragscode trainers
•

Wees een voorbeeld.

•

Toon respect voor iedereen.

•

Behandel iedereen gelijkwaardig.

•

Respecteer de spelregels.

•

Stimuleer de competitiesport tot het vaststellen van zijn/haar klasse.

•

Wees redelijk in je sportieve eisen.

•

Geef trainingen die aangepast zijn aan de leeftijd, het individueel ritme en de
mogelijkheden.

•

Respecteer het recht op privacy.

•

Keur verbaal en fysiek geweld af.

•

Respecteer de lichamelijke en psychische integriteit.

15.3. Gedragscode ouders / supporters
•

Toon respect voor je eigen team en de tegenpartij.

•

Toon belangstelling.

•

Erken de waarde en het belang van de trainers, officials, bestuursleden,…

•

Wees supporter en geen trainer.

•

Respecteer de beslissingen van de officials.

•

Laat de tribune netjes achter.

•

Supporter vóór de club en niet tégen de tegenstander.
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15.4. Gedragscode bestuur
•

Toon respect voor iedereen.

•

Behandel iedereen gelijkwaardig.

•

Zorg steeds voor veilige situaties.

•

Respecteer de lichamelijke en psychische integriteit.

•

Respecteer het recht op privacy.

•

Draag zorg voor het materiaal.

•

Laat het terrein en de kleedkamer netjes achter.

16. Activiteiten
•

vrijdag 26 augustus 2022 vanaf 19 uur:
tornooi Mardavo U17 in sporthal Marke

•

zaterdag 27 augustus 2022 vanaf 9 uur:
tornooi Mardavo U13 in sporthal Marke

•

zaterdag 27 augustus 2022 vanaf 14 uur:
tornooi Mardavo U15 in sporthal Marke

•

zondag 28 augustus 2022 vanaf 9 uur:
tornooi Mardavo Promo 3 en 4 in sporthal Marke

•

zondag 28 augustus 2022 vanaf 14 uur:
tornooi Mardavo Promo 1 en 2 in sporthal Marke

•

november 2022
koekjes -en truffelverkoop

•

januari 2023
nieuwjaarsreceptie

•

vrijdag 17 februari 2023 vanaf 18 uur:
kaarting in OC Marke

•

vrijdag 2 juni 2023 vanaf 18u30:
wedstrijd tegen de ouders (jeugdploegen) (onder voorbehoud)
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17. Enkele sfeerbeelden
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18. Mardavo hoofdsponsors
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