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 EEN STUKJE GESCHIEDENIS 

Onze club werd opgericht in 1972 in de schoot van het in 1968 geopende jeugdhuis 
Leeuwerik Lede. Tot op heden kennen nog zeer vele clubs ons als VC Leeuwerik Lede 
gezien onze oorspronkelijke verbondenheid aan het gelijknamige jeugdhuis. Sinds 
2010 zijn wij een VZW en sinds 2011 heeft de firma DYNACO Europe uit Moorsel 
haar naam aan onze club gekoppeld. Sindsdien staan we bekend als DYNACO Lede. 

In 2012, 2013 en 2014 kreeg de club het Gouden label van de VVB en Bloso voor zijn 
jeugdwerking. Na 3 jaar een zilveren label te hebben gekregen was dit de ultieme 
erkenning voor onze gewaardeerde clubwerking. We behoren hiermee tot de beste 
jeugdclubs in Vlaanderen 

 MISSIE / VISIE / WAARDEN 

Zoals elke zichzelf respecterende organisatie, heeft ook DYNACO Lede in het kader 
van zijn beleidsplan 2015 zijn Missie, Visie en Waarden duidelijk verwoord. Deze zijn 
de leidraad voor alle beslissingen en acties die er ondernomen worden in de club.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze MISSIE hebben we als volgt omschreven: 

DYNACO Lede wil zoveel mogelijk kinderen en volwassenen uit Lede en omstreken laten volleyballen op 
eigen niveau, in een didactisch en sportief gezien kwalitatieve omgeving met aandacht voor de 

maatschappelijke en sociale rol als vereniging. 

Om dit te kunnen verwezenlijken werden een aantal doelstellingen vastgelegd in 
onze VISIE: 

1. Tegen 2015 wensen we in alle leeftijdscategorieën vanaf preminiemen tot en met senioren, 
zowel voor jongens als voor meisjes, een volwaardige ploeg te hebben. 

2. Tegen 2015 één seniorenploeg heren en één seniorenploeg dames in divisie laten spelen met 
een maximale deelname van eigen jeugd. 

3. Tegen 2015 een sportieve lijn binnen de club uitzetten die aangepast is aan de grootte van 
onze club en onze spelers/speelsters toelaat zich op sportief vlak maximaal te ontwikkelen. 

ONZE SPONSORS 



4. Tegen 2015 een gezond financieel beleid voortzetten dat de groei en de ambities van onze club 
kan ondersteunen. 

5. De sterkte van onze club is een familiale en aangename sfeer. Het succes van onze club is geen 
individueel succes, maar het resultaat van onze inzet als groep. 

Als fundament voor deze doelstellingen heeft de club ook een aantal WAARDEN 
vastgelegd die ervoor zorgen dat onze acties en beslissingen een solide basis 
hebben: 

1. In de uitbouw van onze club staat de eigen jeugd centraal 

2. Wij organiseren volleybal in een ontspannen en aangename sfeer met respect voor elkaar 

3. Bij het plannen van wedstrijden en trainingen wordt in de mate van het mogelijke rekening 
gehouden met de school 

Het beleidsplan 2020 is momenteel in opmaak en zal tegen de zomer van 2015 
beschikbaar zijn. 

 PLOEGEN 

DYNACO Lede richt zich op volleybal voor jongens en meisjes vanaf de leeftijd vanaf 
2 jaar en zonder beperking naar boven toe. De club heeft zijn ledenaantal de voorbije 
10 jaar met 20% per jaar zien stijgen. In 2015 hebben we meer dan 320 leden en 
komen niet minder dan 20 ploegen uit in de KOVV, VVB en VOBOG volleybal 
competitie. Afhankelijk van de leeftijd en het sportieve kunnen, worden  onze leden 
ingedeeld in één van de volgende groepen:   

 

 AKTIVITEITEN 

Naast de competitie en bekerwedstrijden, organiseert de club doorheen het jaar een 
aantal sportieve en extra sportieve activiteiten. Soms ligt de nadruk op de sport en 
soms ligt die meer op het financieren van de club of eens iets terugdoen voor de 
vele vrijwilligers die actief zij binnen de club. Het doel is echter steeds het realiseren 
van onze doelstellingen als club. 

Als we het seizoen overlopen komen we tot volgende activiteiten kalender: 

SEPTEMBER Open Clubdag met Cava-Bar en driehoekstornooien voor jeugd en 
senioren. De perfecte start van het seizoen. 

OKTOBER Volleybalstage met deelnemers van de eigen club, maar ook een 
talrijke deelname door clubs uit de streek. De jeugdopleiding van 
DYNACO Lede wordt niet alleen binnen de club naar waarde geschat. 
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DECEMBER Eetfestijn met in 2013 zo’n 1.230 gasten. De grootste en belangrijkste extra sportieve activiteit 
van de club. 

DECEMBER Kerstfeest  voor groot en klein met bezoek van de Kerstman en het uitdelen van de gebruikelijke 
cadeautjes. ’s Avonds receptie en een feestje voor de ouderen, ouders en sympathisanten. 

FEBRUARI Douchegel verkoop met de ganse club van klein tot groot om wat centjes in de kas te brengen. 

MAART Volleybalfuif georganiseerd door onze seniorenploegen. Een goede sfeer in de ploeg en de club 
is toch zo belangrijk. 

APRIL Seizoensafsluiter en informatievergadering met alle informatie voor de spelers en speelsters voor 
het volgende seizoen. Alles afgesloten met een feestje om de kampioenen te vieren. 

JUNI Volleybalinitiatie voor die kinderen die het volleybal nog niet ontdekt hebben, maar dit zeer graag 
zouden willen doen. 

 SOCIALE CLUB 

Bij DYNACO Lede gaat het hem niet alleen om sport en competitie. Als club zijn we 
ons bewust van onze sociale rol die we te spelen hebben. Een eerste aanzet hiervoor 
was het onderschrijven van het Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in 
de Sport. Hierbij verklaren we als club om duidelijke gedragsregels op te stellen om 
positieve waarden in de jeugdsport na te streven. 

Tevens zorgen we ervoor dat volleybal voor iedereen betaalbaar en toegankelijk is. 
Dit doen we door het lidgeld algemeen laag te houden en te voorzien in systemen 
waar kansarmen kunnen gebruik van maken indien voor hen dit lidgeld alsnog te 
hoog is. 

Respect is ook één van de waarden van DYNACO Lede die met een grote R geschreven wordt. Wij respecteren 
elkaar onafhankelijk van ras, huidskleur, geslacht, rang of stand. We zetten dit ook in de praktijk door open te 
staan voor iedereen die wil volleyballen en deze waarden met ons wil delen. 

 CONTACTEN 

Wilt u contact opnemen met iemand van de club dan kan u steeds terecht bij iemand van de werkgroep 
sponsoring die uw belangen persoonlijk zal behartigen. Ook staan onze bestuursleden steeds voor u paraat om 
een antwoord te bieden op al uw vragen. Hieronder vind u de contactgegevens van deze personen. 

WERKGROEP SPONSORING 

Wim Verbeiren wim.verbeiren@telenet.be 0497/518750 

Bart Hanssens BHanssens@de-heus.nl 0475/451172 

Gerrit De Smet gerrit.de.smet@pandora.be 0478/461481 

 

BESTUUR 

Wim Verbeiren Voorzitter wim.verbeiren@telenet.be 0497/518750 

Olivier Lefevre Secretaris Olivier.lefevre@randstad.be 0477/979605 

Steven Marres Penningmeester steven.marres@telenet.be 0478/849652 

Ivan De Smet Bestuurslid ivan.desmet@proximus.com 0475/309949 

Valerie Vinck Bestuurslid Valerie.Vinck@uzgent.be 0473/210762 

Gerrit De Smet Bestuurslid gerrit.de.smet@pandora.be 0478/461481 

Filip De Smet Bestuurslid filip.desmet@skynet.be 0496/169239 

 


