WEGWIJS IN HOMOLOGATIE
De competitie- en bekerreglementen bepalen dat de wedstrijden moeten
gespeeld worden op een terrein dat gehomologeerd is. Het is de
verantwoordelijkheid van de clubbesturen om er voor te zorgen dat de terreinen
waarop ze officiële wedstrijden wensen te spelen gehomologeerd zijn
overeenkomstig het niveau van de ploeg.

Op vraag van de clubverantwoordelijken zal de homologatieverantwoordelijke het
nodige doen om de zaal en het terrein te homologeren.

Op deze pagina's vinden jullie alle nodige informatie voor het aanvragen van een
nieuwe of het aanpassen van een bestaande homologatie.
Eens de
homologatieprocedure afgehandeld is, vinden jullie via deze pagina's eveneens
het noodzakelijke attest.

Voorschriften homologatie
De clubs dienen op de hoogte te zijn van de voorschriften en richtlijnen
betreffende de homologatie. Bij inschrijving voor de competitie of de beker
onderschrijven de clubs automatisch de homologatievoorschriften.
De recentste versie van de homologatievoorschriften kun je vinden op de pagina
Reglementen.
Voor een snel overzicht vind je op de startpagina
- de vereiste codes per afdeling en reeks
- de legende van de verschillende codes

Voor bijkomende inlichtingen kan men steeds terecht bij de
homologatieverantwoordelijken :
- Indien je ploeg speelt in de Nationale of Landelijke Reeksen :
- Luc Van Rentergem -0478/210 199- lucvanrentergem@gmail.com
- Indien je ploeg speelt in de Provinciale Reeksen :
- neem contact op met de provinciale verantwoordelijke
- je vindt zijn gegevens op de website van jouw provincie

Procedure voor aanvraag nieuwe homologatie
Je vult het aanvraagformulier volledig in en zendt dit per mail naar de
homologatieverantwoordelijke.
- Je vindt een overzicht van de verschillende types van zalen in bijlage.
- De homologatieverantwoordelijke zal je contacteren om een afspraak
te maken zodat de zaal kan nagezien worden.

Procedure voor aanpassen bestaande homologatie
Wanneer moet je de bestaande homologatie laten aanpassen ?
- bij een wijziging in de toestand van de zaal (bvb aanleg nieuwe vloer) :
aanpassing onmiddellijk aanvragen
Welke procedure moet je volgen ?
- Je vult het aanvraagformulier in en zendt dit per mail naar de
homologatieverantwoordelijke die jullie vraag verder afhandelt.

Procedure bij éénmalige uitwijking naar een
andere sporthal
Wat moet je doen als er om organisatorische reden moet uitgeweken worden
naar een andere sporthal ?
- Via Volleyadmin start je de procedure voor een wedstrijd wijziging.
- Je vult het aanvraagformulier in en zendt dit per mail naar de
homologatieverantwoordelijke .

Procedure bij éénmalige uitwijking naar een ander
terrein of zaal in dezelfde sporthal
Wat moet je doen als er om organisatorische reden moet uitgeweken worden
naar een ander terrein of andere zaal in dezelfde sporthal ?
- Je stuurt een mail naar de homologatieverantwoordelijke met
vermelding van het terrein en/of zaal waar de wedstrijd zal gespeeld
worden en vermeldt daarbij de datum en het wedstrijdnummer van de
betrokken wedstrijd.

