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Secretariaat Volley-Bondsparket

Van: Secretariaat Volley-Bondsparket <info@volley-bondsparket.be>
Verzonden: zondag 8 januari 2023 13:20
Aan: 'Info VVB'; secretariat@volleybelgium.be
CC: secretaris@volleyantwerpen.be; secretariaat@volleylimburg.be; 

gewest.aa@volleyantwerpen.be; gewest.ah@volleyantwerpen.be; 
gewest.am@volleyantwerpen.be; secretariaat.kvbvb@gmail.com; 
gewest.at@volleyantwerpen.be; secretariaat@volleyoost-vlaanderen.be; 

Onderwerp: (BP 2022/0190/AT): Scheidsrechtersverslag voor wedstrijd DAP5TA-0037 door 
Michel Odeyn

Geachte secretarissen, 
 
Bij toepassing van art 24, 25, §3-§7 van het juridisch reglement Volley Vlaanderen vzw werd in bovenstaande zaak 
volgende minnelijke schikking voorgesteld aan betrokkene(n) :  

 Sam LANGERAERT (aangesloten bij Wovo Malle met licentienummer 0320173) wordt een schorsing 
opgelegd voor alle functies, met uitzondering van voorzitter, secretaris en scheidsrechter, voor twee (2) 
competitieweekends, waarbij de schorsing voor één (1) competitieweekend effectief ten uitvoer wordt 
gelegd tijdens het weekend van 14-15 januari 2023 en de schorsing voor het andere competitieweekend 
wordt uitgevoerd indien hij omwille van gelijkaardige feiten opnieuw gesanctioneerd wordt binnen een 
termijn die eindigt op 31 december 2023. 

 
Gelet op de aanvaarding van deze minnelijke schikking door betrokkene(n) is de verdere vervolging vervallen en 
wordt het dossier definitief afgesloten na toepassing van deze sanctie door de betrokken secretariaten.  
 
Overeenkomstig artikel 34, §4 van het juridisch reglement Volley Vlaanderen vzw is elke maatregel opgelegd door 
het Volley-Bondsparket via de procedure van minnelijke schikking steeds automatisch van toepassing op het niveau 
van zowel Volley Belgium vzw, als Volley Vlaanderen als alle bovenlokale volleybalverenigingen en alle regionale 
volleybalverenigingen, reden waarom alle secretariaten via huidig schrijven hierover worden geïnformeerd. 
 
Met sportieve groeten, 
  
Voor het Volley-Bondsparket, 
  
Joris VERSTRAETEN 
Volley-Bondsprocureur 
  

 
 
Volley-Bondsparket 
Loofblommestraat 7 
B-9051 Gent/Sint-Denijs-Westrem 
secretariaat@volley-bondsparket.be 
http://www.volley-bondsparket.be 
  
The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of 
the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are 
hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of the contents of this information is 
strictly prohibited and may be unlawful. Volley-Bondsparket is neither liable for the proper and complete transmission of the 
information contained in this communication nor for any delay in its receipt. 


