
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING  

 (ONTMOETINGSCENTRUM ST-KATHARINA HASSELT – 25/03/2014) 
 
AANWEZIGHEDEN: 

 

L-0047 BRABO – BREE V S    L-0923 PEER – MVC  S GV  

L-0137 KON. V.C. RACING GENK  S GV   L-0939 ZUTENDAAL – V.C.  V S   

L-0221 WARSCO UNITS EISDEN       L-0992 Bepavoc BERINGEN  S   

L-0334 NOLIKO MAASEIK   GV GS  L-0998 TESSENDERLO – Tesvoc V S   

L-0360 G.E.M.S. DIEPENBEEK V S    L-1019 Bevo GEETBETS V S   

L-0367 KOVOK KORTESSEM  S GV   L-1105 KINROOI – Kivoc V   GS 

L-0373 H.V.C. HELCHTEREN V   GS  L-1254 STEVOORT – Roveka V S   

L-0418 V.T.I. HASSELT V S    L-1267 Govoc OPHOVEN-GEISTINGEN V S   

L-0437 V.C. TONGERLO  S GV   L-1272 KURINGEN – Kuvoc V   GS 

L-0438 Avoc ACHEL   GV GS  L-1273 HASSELT – D.V. V S   

L-0457 Sparvoc LANAKEN V S    L-1289 RIEMST – Kivola V S   

L-0459 Lovoc LOMMEL V S    L-1465 Topsport Davozon ZONHOVEN   V S   

L-0513 Havoc HAMONT V S    L-1523  VZW Schovoc BEVERST     

L-0546 Hoevoc ’83 HOESELT V S    L-1526 KESSENICH – Kevoc  V    

L-0569 Tamera V.C. LUMMEN  S GV   L-1570 St-TRUIDEN – Davost  V S   

L-0577 Vocelli ELLIKOM  S GV   L-1693 Axor BOCHOLT V   GS 

L-0608 Datovoc TONGEREN V S    L-0378 MAVO DILSEN STOKKEM V S   

L-0647 V.C. OVERPELT  V     L-2095 V.C.K. BOLDERBERG ‘73 V S   

L-0650 V.C. Herk-de-Stad V   GS  L-2143 OPGLABBEEK – V.T.O.  V S   

L-0690 UIKHOVEN – Uvoc   S GV   L-2166 Dievoc DIEPENBEEK  V S   

L-0715 Stalvoc BEVERLO   S GV   L-2214 Cristal ALKEN Jeval V   GS 

L-0716 Elvoc ELEN V S    L-2262 AS  JARACO V S   

L-0759 Fit V.B.C. HAM   S GV   L-2266 ZONHOVEN – VC Helios V S   

L-0813 WELLEN – Wevoc  S GV   L-2287 V.C. ZUID LIMBURG TONGEREN     

L-0817 SMEERMAAS – Inter   GV    L-2289 HVC MOLENBEERSEL V S   

L-0828 He-voc HECHTEL-EKSEL VC V S          

             

 

CLUB OVERZICHT: 

 

Voorzitter + Secretaris 26 

Gemandateerd Voorzitter + Secretaris  10 

Voorzitter + Gemandateerd Secretaris 6 

Gemandateerd Voorzitter + Gemandateerd Secretaris 2 

Voorzitter 2 

Secretaris 1 

Gemandateerd Voorzitter  1 

Gemandateerd Secretaris 0 

Geen afvaardiging  3 

 

 

 

 

VERONTSCHULDIGD: 

 

Nihil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:STALVOC@BEVERLO


 

Stemming zoals beschreven in het huishoudelijk reglement artikel 5.5.d 
 

QUOTA : 

 

48 stemgerechtigde clubs (twee stemmen)  :      96 stemmen 

          Totaal 92 stemmen 

3 clubs door 1 persoon vertegenwoordigd  :   -   4 stemmen 

 

gewone meerderheid  :     47 stemmen 

 

GOEDKEURING FINANCIEEL VERSLAG:  

 
Voor: 92  Tegen: 0   Onthoudingen: 0   AANVAARD 

 

 

GOEDKEURING AANPASSING COMPETITIE REGLEMENT 2014-2015: 
 

1. Fouten, onvolledigheden en onverenigbaarheden werden toegelicht. 

2. Met in achtname van de doorvoering van alle punten uit ‘2’ werd het Provinciaal Competitiereglement seizoen 2014 – 2015 ter stemming 

voorgelegd.  

 
Voor: 92  Tegen: 0   Onthoudingen:0   AANVAARD  

 

GOEDKEURING VOOR HET OP DE AGENDA PLAATSEN VAN AMMENDEMENTEN INGEDIEND DOOR DE CLUBS:  
 

Voor: 88  Tegen: 4   Onthoudingen:0   AANVAARD  

 

 

VOORSTELLEN EN AMMENDEMENTEN TOT AANPASSING VAN HET COMPETITIE REGLEMENT 2014-2015 

 

Er waren voorstellen tot aanpassing van het CR van Sparvoc Lanaken (L-0457), Uvoc Uikhoven (L-0690) en Avoc Achel (L-0483). 

De indiening was echter niet conform zoals beschreven in Huishoudelijk Regelement KLVV 5.7. 

 

 

A. DE VOLGENDE VOORSTELLEN WERDEN NA TOELICHTING EN STEMMING DOOR DE AV AANVAARD. DEZE 

AANPASSINGEN ZULLEN ALS DUSDANIG DOORGEVOERD WORDEN IN HET CR 2014-2015. 
  

1. (L-0457) Sparvoc Lanaken: art 14.c 

a. Huidige tekst: De wedstrijden van de laatste twee competitieweekends kunnen niet gewijzigd worden en dienen dus in 

blok afgewerkt te worden. Tenzij de aanvragende ploeg de goedkeuring krijgt van alle in zijn reeks spelende clubs. 

b. Nieuwe tekst: De wedstrijden van de laatste twee competitieweekends kunnen niet gewijzigd worden naar een ander 

weekend en dienen dus in blok  ……….. 

2. (L-0690) Uvoc Uikhoven: Bekerreglement art 1.b  

a. Huidige tekst: Deze Beker van Limburg wordt georganiseerd voor seniors (dames en heren) met als 

eindverantwoordelijke de bekerverantwoordelijke of de competitieleider senioren.  

b. Nieuwe tekst: Deze Beker van Limburg wordt georganiseerd voor seniors (dames en heren) met als 

eindverantwoordelijke de competitieleider. 

3. (L-0690) Uvoc Uikhoven: Bekerreglement art 1.e 

a. Huidige tekst: Teneinde een vlotter verloop van de bekercompetitie te verkrijgen kan de provinciale 

bekerverantwoordelijke of competitieleider senioren en/of jeugd afwijkingen voorzien. Voor de bekerwedstrijden is het 

volledige kompetitie reglement eveneens van toepassing. Indien er echter tegenstrijdigheden zijn tussen beide 

reglementen heeft het bekerreglement steeds voorrang. Alle niet vermelde geschillen worden door de provinciale 

bekerverantwoordelijke of competitieleider senioren en/of jeugd onherroepelijk opgelost. 

b. Nieuwe tekst: Teneinde een vlotter verloop van de bekercompetitie te verkrijgen kan de competitieleider afwijkingen 

voorzien tot en met de U-17; vanaf de U-15 kan de jeugdverantwoordelijke afwijkingen voorzien. …….. Alle niet 

vermelde geschillen worden door de competitieleider (tot U-17) en jeugdverantwoordelijke (vanaf U-15) 

onherroepelijk opgelost. 
4. (L-0690) Uvoc Uikhoven: Bekerreglement art 1.f 

a. Huidige tekst: De inrichting valt onder de bevoegdheid van de provinciale bekerverantwoordelijke seniors, de 

competitieleider en/of jeugd die bij alle geschillen, ook die niet voorzien zijn in het bekerreglement, beslissingsrecht 

heeft en deze onherroepelijk oplost. 

b. Nieuwe tekst: De inrichting valt onder de bevoegdheid van de competitieleider tot de U-17 en vanaf de U-15 de 

bekerverantwoordelijke jeugd, die bij alle geschillen, ook die niet ……… 

5. (L-0690) Uvoc Uikhoven: Bekerreglement art 3.a.1 

a. Huidige tekst: De volledige bekerkalender wordt bij lottrekking opgemaakt voor eind mei en samen met de 

voorkalenders van de provinciale competitie op de KLVV website “de Echo” gepubliceerd.  

b. Nieuwe tekst: De lottrekking van de beker van Limburg seniors gebeurt openbaar. PC-Limburg deelt de data van 

lottrekking mee in “De Echo”. De ploegen zijn vrij om bij deze lottrekking aanwezig te zijn.  

 

 

 

 



 

6. (L-0690) Uvoc Uikhoven: Bekerreglement art 3.a.5 (regel 4-5) 

a. Huidige tekst: Een beste verliezer speelt nooit tegen de respectievelijke winnaar van de vorige ronde. De beste 

verliezers spelen hun wedstrijd altijd op verplaatsing. 

b. Nieuwe tekst: Een beste verliezer speelt nooit tegen de respectievelijke winnaar van de vorige ronde. Indien dit volgens 

de kalender van de volgende ronde toch gebeurt wordt deze verliezer gewisseld met de volgende verliezer  (vb 

verliezer 1 wordt dan verliezer 2 en omgekeerd). De beste verliezers spelen hun wedstrijd altijd op verplaatsing, 

behalve als in deze ronde met heen-en terugwedstrijden wordt gespeeld. Dan speelt de beste verliezer eerst thuis. 
7. (L-0690) Uvoc Uikhoven: Bekerreglement art 2.a.3 

a. Huidige tekst: ….. Voor bekerwedstrijden die in heen- en terugronde gespeeld worden moet de heenronde voor de 

terugronde gespeeld worden. 

b. Nieuwe tekst: ….. Voor bekerwedstrijden die in heen- en terugronde gespeeld worden moet de heenronde voor de 

terugronde gespeeld worden behalve wanneer beide ploegen onderling akkoord zijn voor omwisseling 

8. (L-0483) Avoc Achel: art 5.f 

a. Huidige tekst: Seniorspelers van een bepaalde ploeg mogen onbeperkt spelen in hun eigen ploeg en in de 

reservenwedstrijd van een ploeg in een hogere competitiereeks. Zij mogen per seizoen 3 x (driemaal) in de 

hoofdwedstrijd spelen met een ploeg die in een hogere competitiereeks speelt (= vlotten). Vanaf de volgende maal dat 

deze speler effectief opgesteld wordt, behoort hij tot de spelers van de hoogst spelende ploeg waarin hij opgesteld 

werd, tot einde seizoen. De deelnemerslijst wordt aangepast aan de nieuwe ploegsamenstelling 

b. Nieuwe tekst: …… Vanaf de volgende maal dat deze speler effectief opgesteld wordt in de hoofdwedstrijd, behoort hij 

tot ……. 

 

B. DE VOLGENDE VOORSTELLEN WERDEN NA TOELICHTING INGETROKKEN WEGENS NIET (MEER) 

RELEVANT OF WERDEN NA STEMMING NIET AANVAARD DOOR DE AV. 

 

1. (L-0483) Avoc Achel: art.5.c 

Tijdens de competitie kan een vereniging in de seniorcompetitie jeugdspelers opstellen die niet op de deelnemerslijst van de 

seniors staan. Hiervoor moet de jeugddeelnemerslijst (zie jeugdcompetitie - reglement) worden voorgelegd aan de 

scheidsrechter. Kernspelers op een lijst van een lagere ploeg mogen ongelimiteerd meespelen in de reservenwedstrijd van 

een hogere ploeg.  De spelerslijstnummer van de lagere ploeg wordt vermeld bij bijkomende opmerkingen  
2. (L-0483) Avoc Achel: art.8.a 

Aanvangsuren van de hoofdwedstrijden: 

 zonder reserven: 

 Zaterdag : tussen 10.00 u. en 20.30 u. >09.30 u. en 20.30 u 

 zondag : tussen 10.00 u. en 18.30 u. >09.30 u. en 18.30 u 

 

 met reserven: 

 Zaterdag : tussen 11.30 u. en 20.30 u. >tussen 11.00 u. en 20.30 u. 

 zondag : tussen 11.30 u. en 18.30 u. >tussen 11.00 u. en 17.30 u. 

3. (L-0483) Avoc Achel: art.9.d.4 

………Voor alle jeugdwedstrijden waarvoor geen officiële scheidsrechter wordt aangeduid, dient de aanvraag tot 

wijziging minstens 10 21 dagen vóór de wedstrijddatum bij de verantwoordelijke wijzigingen toe te komen. Na 

bevestiging van deze aanvraag wordt automatisch een e-mail gestuurd naar de verantwoordelijke wedstrijdwijzigingen, 

de aanvrager en de tegenpartij. De tegenstrever mailt binnen de vijf acht dagen dezelfde mail via de optie "Allen 

beantwoorden" met vermelding "Akkoord" of "Niet akkoord" door naar de aanvrager en naar de verantwoordelijke 

wedstrijdwijzigingen. Indien geen antwoord binnen de 10 kalenderdagen, vanaf de postdatum, wordt de aanvraag als 

akkoord beschouwd.(ook bij het opstellen van de kalender) Uit onderling respect dienen de vooropgestelde termijnen 

nageleefd te worden. Een ongegronde nalatigheid zal dan ook administratief beboet worden (O32 – O33). 

4. (L-0483) Avoc Achel: toevoegsel 

Alle wedstrijden in de provinciale reeksen eindigen in hetzelfde laatste weekend.  Ook de reeksen met minder 

ploegen.  Op die manier heeft men voor het einde van de competitie meer vrije weekends om wedstrijden naar te 

verschuiven. 
5. (L-0483) Avoc Achel: art. 22.a.2 

De jeugdcompetitie wordt per seizoen ingericht voor de gewestelijke en provinciale jeugdreeksen. De jeugdcompetitie 

begint op 14/15 september en eindigt op het laatste weekend van April 2014 

 

Bij 11 of 12 inschrijvingen wordt de jeugdcompetitie in één heen- en terugronde ingericht. De wedstrijden worden voor 

het hele seizoen vastgelegd in de kalender die gewijzigd kan worden tot 30/6/2014 

 

Bij 9 of 10 inschrijvingen wordt de jeugdcompetitie in één heen- en terugronde ingericht. Er volgt nadien nog een 

nacompetitie. De weekenden waarin deze wedstrijden van de nacompetitie worden gespeeld, worden bij de 

kalenderopmaak bekend gemaakt 

 

Bij 7 of 8 inschrijvingen wordt de competitie in twee ronden gespeeld. 

Na de eerste ronde worden twee nieuwe reeksen gevormd. 

De eerste 4 gerangschikte ploegen vormen steeds de hoogste reeks waaruit de kampioen zal komen. Het 

wedstrijdschema voor na nieuwjaar staat op 28 december op de KLVV website zodat de eerste wedstrijden gespeeld 

kunnen worden in het 2de weekend van januari 

 

Bij 5 of 6 inschrijvingen wordt de jeugdcompetitie in tweemaal een heen- en terugronde gespeeld. De kampioen is pas 

bekend na een volledige competitie. Hierbij wordt er rekening gehouden met de behaalde punten, zowel uit de eerste als 

uit de tweede ronde. 

De wedstrijden worden voor het hele seizoen vastgelegd in de kalender die gewijzigd kan worden tot 30/6/2013 

 



 

6. (L-0483) Avoc Achel: art. 26 

zaterdag en zondag : tussen 10.00 u. en 18.30 u. 09.30 u. en 18.30 

 

Ook de aanvangsuren van de bekertornooien vallen tussen 09.30 u en 18.30 
7. (L-0483) Avoc Achel: Bekerreglement art.3.c 

1. Jeugdwedstrijden worden geleid door een officiële scheidsrechter ofwel een jeugdscheidsrechter, minimaal 

voorkomend op de lijst jeugdscheidsrechters. Indien dit niet het geval is, zal de thuisploeg beboet worden. 

2. Voor volgende wedstrijden wordt door het PSC - Limburg een scheidsrechter aangeduid: 

Juniors en scholieren: ·vanaf 1/16de finales >>  wordt ¼ finales of ½ finale 

Kadetten   : ·vanaf het laatste tornooi voor het tornooi van de beste ploegen 

Miniemen  : ·vanaf het laatste tornooi voor het tornooi van de beste ploegen 

Préminiemen  : ·vanaf het laatste tornooi voor het tornooi van de beste ploegen 

 

8. (L-0483) Avoc Achel: art.31 

Artikel 19.1.: DE LIBERO 

 U-15 (kadetten), U-13 (miniemen) en U-11 (préminiemen) mogen niet spelen met libero 

 

 

 AANWEZIGHEIDSCONTROLE 

 

Geen club verliet de Bijzondere AV  vroegtijdig 

 

 

      

 

Eventuele op-, aan- of bemerkingen aan dit verslag: binnen de 15 dagen na ontvangst van het verslag.  


