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DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014 
 

 

Ontmoetingscentrum St-Katharina 
Nicolaas Cleynaertslaan, 3500 HASSELT 

 
19u00 : Aanvang aanwezigheidscontrole 
19u30 : Aanvang vergadering 
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BUNDEL AV2 VAN HET KONINKLIJK LIMBURGS VOLLEYBAL VERBOND 

 

Jaargang 58  -  Seizoen 2014-2015 

 

21 augustus 2014 

STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 
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DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014 Ontmoetingscentrum St-Katharina  
19.00u. Aanvang aanwezigheidscontrole Nicolaas Cleynaertslaan 
19.30u. Aanvang vergadering 3500 HASSELT 
  

S T A T U T A I R E  A L G E M E N E  V E R G A D E R I N G  
 
We hebben de eer u uit te nodigen op deze vergadering waarvoor volgende modaliteiten van kracht zijn:  
- interpellaties moeten ingediend worden nadat de clubs de bundel met voorstellen en jaarverslagen hebben 
 gekregen. 
- iedere club dient vertegenwoordigd te zijn door haar voorzitter EN secretaris of de bij schriftelijk mandaat 
 gedelegeerde (lid van dezelfde club) 

- de clubafgevaardigden moeten hun vergunning (lidkaart) kunnen voorleggen 
- voor elke afwezige afgevaardigde geldt de boete A3 
- clubs die nog schulden hebben bij het K.L.V.V., de V.V.B. en/of de K.B.V.B.V. hebben geen stemrecht . 
 

AGENDA: 
1. Aanwezigheidscontrole - vaststellen van het quorum voor de verkiezingen. 
2. Toespraak van de voorzitter. 
3.  Goedkeuring om de ingediende voorstellen op de agenda te plaatsen.  
4. Goedkeuring van het K.L.V.V. jaarverslagen. 
5.  Goedkeuring van de nieuwe statuten en reglementen. 
6. Goedkeuring begroting 2014. 
7. Behandeling van de ingediende interpellaties. 
8. Verkiezingen: 

a. Provinciaal Financieel beheerder    : Dhr. Luc Menten, uittredend en niet herkiesbaar 
 (mandaat van vier jaar)   : Mevr. Rita Lavigne, verkiesbaar 

 

b. Voorzitter commissie Provinciale scheidsrechters : Dhr. Richard Begas, uittredend en herkiesbaar 
 (mandaat van vier jaar) 
c. Voorzitter commissie Recreatie   : VACANT 
 (mandaat van vier jaar) 

9. Ter bekrachtiging voorleggen van: 
a. Voorzitter commissie statuten en Reglementen : Dhr Stefan Quintens 
 (mandaat van drie jaar daarna vier jaar)  b.   

10. Ter bekrachtiging voorleggen van de samenstelling van Klachten- en Beroepscommissie. 
11.  Ter bekrachtiging voorleggen van het mandaat van Openbare Aanklager: Dhr. Paul LAGAE 
12. Bespreking van en stemming over de ingediende voorstellen: 
 Voorstel 1:  
 Voorstel 2: 
13. Aanduiding van de nieuwe commissaris van L-0647 Overpelt VC voor controle van de jaarrekening samen 

met de commissaris van vorig jaar (L-0608 Datovoc Tongeren). 
14. Controle van de (nog) aanwezige clubs 

 
Namens het Provinciaal Comité Limburg 

Willy LOVERIX Hubert Grootaers 
Provinciaal Secretaris Provinciaal Voorzitter 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Stamnummer club : ...............................................  
 
 
 
 
 
 
 
 

AANTAL STEMMEN PER CLUB 
Elke club heeft recht op twee stemmen: één voor de voorzitter en één voor de secretaris, die beiden dus aanwezig dienen te zijn of 
vervangen zijn door een volmachthouder om deze twee stemmen te kunnen uitbrengen. 
De club dient evenwel vrij te zijn van schulden t.o.v. K.B.V.B.V., V.V.B. en K.L.V.V. 
Eventuele schulden kunnen tot 14 (veertien) dagen vóór de Algemene Vergadering vereffend worden. 
 
VOLMACHTEN 
Verhinderde clubvoorzitters en clubsecretarissen kunnen hun stemrecht overmaken aan een V.V.B.-lid door middel van het hierna 
afgedrukte formulier, dat de gemandateerde aan de ingang van de zaal bij de aanwezigheidscontrole dient in te wisselen voor een 

boekje met stembriefjes. 



Jaargang 58 - Seizoen 2014-2015 – Bundel AV2 - 3 - 

 
Stamnummer Club   : ………………………………… 
 

 Clubnaam : ...............................................  
 

 

STEMMANDATERING (Voorzitter) 
 

Ondergetekende, .........................................................................................................................................................  

voorzitter van de hierboven Limburgse Volleybalclub, draagt hierbij zijn stemrecht voor de Provinciale Algemene 

Vergadering van dinsdag 23 september 2014 over aan: 

 
 Clublid (naam + voornaam) :  ..............................................................................................................................  

 

 V.V.B -nummer :  ..............................................................................................................................  

 
 

Handtekening Voorzitter:  Handtekening gemandateerde: 

 
 
 ...............................................   .................................................................   

 
 
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 

 
 Stamnummer club : ....................................................  
 
 Clubnaam : ....................................................  
 
 

STEMMANDATERING (Secretaris) 
 

Ondergetekende, ........................................................................................................................................  

secretaris van de hierboven Limburgse Volleybalclub, draagt hierbij zijn stemrecht voor de Provinciale 

Algemene Vergadering van dinsdag 23 september 2014 over aan: 

 
 Clublid (naam + voornaam) :  ...................................................................................................................  

 

 V.V.B -nummer :  ...................................................................................................................  

 
 

Handtekening Secretaris: Handtekening gemandateerde: 

 
 
 ......................................   ...................................................  
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ADMINISTRATIEF OVERZICHT 

 
1. CLUBADMINISTRATIE 

a. Afsplitsing 
 
NIHIL 
 

b. Naamwijzigingen 
  

L 0650 Soleco Herk-de-Stad             ➩    L   0650 Volleybal Club Herk-de-Stad 
 

L 0715 Molok-Stalvoc@Beverlo            ➩    L   0715 Stalvoc Beverlo 
 

L 2143           VTO Opglabbeek                             ➩    L   2143 Volleybal Team DKV Opglabbeek 
 

c.  Samensmeltingen 
 

Nihil 
 

d. Ontslagname 
 

L     1452     Elvoc St-Lambrechts Herk            
 

2. EVOLUTIE VAN HET AANTAL COMPETITIEVE CLUBS OP 31 DECEMBER 
 
    1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 2012  2013  2014 
 
  96      96      95      91      90       84      82       75       73       67      64      64       62      61      61      61        59      57      54      52       51 
 

3. EVOLUTIE VAN HET AANTAL LEDEN OP 31 DECEMBER 
 

1994  1995   1996  1997  1998  1999  2000   2001  2002   2003   2004   2005  2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013    2014 
 
7583   7631  7542  7366  7354  7360  6218   7131  7187   7062   7132   7083  7035   6971   7223   7051   6652   6563   6404   6446    6278 

 
4. AANWEZIGHEDEN OP DE VERGADERINGEN VAN HET PROVINCIAAL COMITÉ 
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Hubert GROOTEARS  X X X X X X X X X X X  11 

Willy LOVERIX X  X X X X X X X X X X  11 

Johan SOMERS X X X X X X X X V X X  10 

Luc MENTEN X X X V X X X X X X X  10 

Maurice HERMANS X V X  X  X X  X X X X X  10 

Richard BEGAS X X X X X X X X X X X  11 

Luc Budenaers X X X X X X X X X X X  11 

Jan MARTENS V X X  X X X X V X X X  9 

Luc GOOVAERTS V  X X X X X X - - - -  6 

Stefan QUINTENS - - - - - - - - - - x  1 

Rudi EERDEKENS X X X X X X X V X X X  10 

 
5. In februari 2014 heeft de voorzitter Statuten en Reglementen ontslag genomen en is vervangen in juni 2014. 
  
Willy LOVERIX 
Secretaris KLVV vzw  

JAARVERSLAG SECRETARIAAT 
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Het lopende seizoen 2013-2014 zit er weeral op. 
 
Als commissie ontmoetingen stonden we dit jaar voor een hoop uitdagingen: de herencompetitie aanpassen, website 
werkbaar maken,  het terrein op om te luisteren enz. We hebben hier samen heel wat werk verricht.   
       
De provinciale competitie bij de dames werd gespeeld door 94 teams, verdeeld over 8 reeksen, van eerste tot vierde 
provinciale. 
          
De kampioenen in deze reeksen zijn :          
          
1ste prov.  Kivola Riemst B        
Res.   HVC Helchteren A        
          
2de  prov. A  Stalvoc Beverlo B        
Res.   Avoc Achel A        
          
2de  prov. B  Jaraco As B        
Res.   Datovoc Tongeren B        
          
3de  prov. A  Axor Bocholt A        
          
3de  prov. B  Jaraco As C        
          
4de  prov. A  Brabo Bree        
          
4de  prov. B  DV Hasselt C        
          
4de  prov. C  VTO DKV Opglabbeek B        
          
Bij de heren werd de provinciale competitie gespeeld door 37 ploegen, verdeeld over 4 reeksen, van eerste tot derde 
provinciale. 
          
De kampioenen zijn :          
          
1ste prov.  VC Helios Zonhoven A        
Res.   VC Helios Zonhoven A        
          
2de  prov. A  VC Helios Zonhoven B        
Res.   Bevo Geetbets C        
          
2de  prov. B  Schovoc Beverst B        
Res.   Kivoc Kinrooi        
          
3de  prov.  VC Herk-de-Stad B        
          
          
In het paasweekend, 19 en 21 april 2014, werden de finales van de Limburgse Beker gespeeld in de Lotto Dôme van de 
organiserende club Noliko Maaseik. 
          
De winnaars bij de senioren zijn :           
       
Dames nationaal/divisie    Kivola Riemst A      
Dames provinciaal    Sparvoc Lanaken A    
          
Heren nationaal/divisie    Stalvoc Beverlo      
Heren provinciaal     VC Helios Zonhoven A      
          
In de hogere reeksen werden er mooie resultaten behaald door onze Limburgse clubs, waarvoor een welgemeende proficiat.
        

JAARVERSLAG COMMISSIE ONTMOETINGEN SENIOREN 
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Als kersverse verantwoordelijke van de commissie ontmoetingen stonden wij voor grote uitdagingen voor het seizoen
 2013-2014.          
Een eerste obstakel was de opmaak van de kalender voor 2de en 3de provinciale Heren. Na een vergadering met alle 
betrokken clubs werd besloten dat er zowel een 2de als een 3de provinciale Heren bleef bestaan maar wel met onvolledige 
reeksen.  
Dit is een leidraad voor de toekomst : de club kunnen geraadpleegd worden om mee het uitzicht van onze competitie 
bepalen.          
Een volgend agendapunt waren de regiovergaderingen van de commissie ontmoetingen met als hoofdthema : “ Hoe gaat ons 
competitiereglement uitzien in de komende seizoenen ?”        
  
In de loop van de maand november werden er 3 vergaderingen gehouden in Sint-Truiden, Helchteren en As.  
Er werden hier enkele ideeën naar voren gebracht, die uiteindelijk ook in het competitiereglement werden verwerkt. 
Natuurlijk zijn we overtuigd dat er nog enkele aanpassingen nodig zijn. Het volleybal is altijd in beweging en wij, als 
commissie   
ontmoetingen, dienen hierop in te spelen, dit in samenspraak met de clubs en de beleidsverantwoordelijken.  
        
Iedereen dient zijn steentje bij te dragen. Als verantwoordelijke dien ik op te merken dat we steeds met vol enthousiasme 
hieraan werken.          
Een volgend punt is het controleren van de wedstrijdbladen : We hebben hier reeds enkele stappen in de goede richting 
gezet maar hier wordt nog verder aan gewerkt om iedereen aan te moedigen de wedstrijdbladen zo juist mogelijk in te 
vullen.  
In ons plan voor het komend seizoen trachten we de communicatie met onze clubs  verder uit te breiden en uit te werken. 
We houden u hiervan zeker op de hoogte. 
          
Verder hebben we ook nog aandacht gehad voor het verloop van de bekercompetitie, het competitiereglement, de 
wedstrijdwijzigingen, wedstrijdschema’s en klassementen. Hier werd nauw samengewerkt met de commissie pers en 
communicatie om de website op een aangename en eenvoudige manier weer te geven. Ook hier zijn we duidelijk in 
geslaagd.  
Als verantwoordelijke wil ik dan ook iedereen in mijn commissie, de commissie pers en communicatie en alle PC-leden 
danken voor de fijne samenwerking in het afgelopen seizoen en kijk reeds halsreikend uit naar het komend seizoen. ALLES 
KAN IMMERS NOG BETER.  
 
 
Luc Budenaers          
Verantwoordelijke Ontmoetingen 
      
          
 
 
          
   
          
Woord vooraf          
          
De jeugd en de senioren competitie valt afgelopen seizoen onder een en dezelfde persoon nl. de verantwoordelijke 
ontmoetingen.        
          
Buiten de provincie          
          
In de Vlaamse Jeugdbeker hebben meerdere Limburgse ploegen meegedaan en enkele van hen behaalden hier een eerste 
plaats. Noliko Maaseik behaalden bij de kadetten (U15) en de miniemen (U13) jongens een eerste plaats en mocht dan ook in 
deze beide categorieën deelnemen aan de nationale eindronde.        
         
VVB-Jeugdeindronden/jeugdbeker          
          
Provinciale kampioenen meisjes          
          
Junioren   U19  Uvoc Uikhoven   4de plaats   
Scholieren  U17  Datovoc Tongeren  2de plaats   
Kadetten  U15  Mavo Dilsen-Stokkem  4de plaats   
Miniemen  U13  DV Hasselt   5de plaats   
Preminiemen  U11  Cristal Alken Jeval  4de plaats   

JAARVERSLAG COMMISSIE ONTMOETINGEN JEUGD 
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Provinciale kampioenen jongens          
          
Junioren   U19  Sparvoc Lanaken   4de plaats   
Scholieren  U17  KVC Racing Genk   4de plaats   
Kadetten  U15  Sparvoc Lanaken   5de plaats   
Miniemen  U13  Avoc Achel   3de plaats   
Preminiemen  U11  Avoc Achel   5de plaats   
         
Provinciale bekerwinnaars meisjes          
          
Junioren   U19  Datovoc Tongeren  5de plaats   
Scholieren  U17  Uvoc Uikhoven   5de plaats   
Kadetten  U15  DV Hasselt   2de plaats   
Miniemen  U13  Datovoc Tongeren  4de plaats   
Preminiemen  U11  HVC Helchteren   2de plaats   
          
Provinciale bekerwinnaars jongens          
          
Junioren   U19  VC Helios Zonhoven  2de plaats   
Scholieren  U17  Noliko Maaseik   2de plaats   
Kadetten  U15  Noliko Maaseik   1ste plaats  
Miniemen  U13  Noliko Maaseik   1ste plaats   
Preminiemen  U11  KVC Racing Genk   2de plaats   
          
De VVB-Jeugdeindronden voor de scholieren (U17) meisjes en jongens zijn doorgegaan in Diepenbeek met als organiserende 
club Dievoc Diepenbeek. Wij willen hen dan ook feliciteren met de uitstekende organisatie van deze eindronde.  
        
Binnen de provincie          
          
Gewestelijke reeksen          
          
Voor de gewestelijke reeksen werden er enkele uitzonderingen toegestaan om bepaalde clubs de mogelijkheid te geven 
om sommige spelers spelgelegenheid te bieden. Er werd bij de jeugd dan ook in een eerste en een tweede ronde gespeeld.  
   
Gewestelijke kampioenen meisjes          
          
Scholieren Dames A    Mavo Dilsen-Stokkem A      
Scholieren Dames B    MVC Molenbeersel      
Scholieren Dames C    DV Hasselt C  
Scholieren Dames D    Axor Bocholt  
Scholieren Dames E    Cristal Alken Jeval E      
Scholieren Dames F    MVC Peer  
     
Kadetten Dames A    Govoc Ophoven-Geistingen      
Kadetten Dames B    Topsport Davozon      
Kadetten Dames C    Datovoc Tongeren A      
Kadetten Dames D    He-Voc Hechtel-Eksel A      
Kadetten Dames E    Schovoc Beverst B      
Kadetten Dames F    Stalvoc Beverlo A      
Kadetten Dames G    Datovoc Tongeren       
Kadetten Dames H    Noliko Maaseik A      
Kadetten Dames I    Kivola Riemst C  
     
Miniemen Meisjes A    Tesvoc Tessenderlo      
Miniemen Meisjes B    Sparvoc Lanaken B      
Miniemen Meisjes C    Sparvoc Lanaken A      
Miniemen Meisjes D    Uvoc Uikhoven      
Miniemen Meisjes E    Kovok Kortessem A      
Miniemen Meisjes F    Schovoc Beverst       
Miniemen Meisjes G    MVC Molenbeersel      
Miniemen Meisjes H    Topsport Davozon      
Miniemen Meisjes I    VT DKV Opglabbeek      
Miniemen Meisjes J    Bevo Geetbets B  
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Preminiemen Meisjes A    He-Voc Hechtel-Eksel A      
Preminiemen Meisjes B    HVC Helchteren B      
Preminiemen Meisjes C    Schovoc Beverst A      
Preminiemen Meisjes D    KVC Racing Genk B      
Preminiemen Meisjes E    Datovoc Tongeren      
Preminiemen Meisjes F    Stalvoc Beverlo B      
Preminiemen Meisjes G    MVC Molenbeersel      
Preminiemen Meisjes H    Schovoc Beverst      
Preminiemen Meisjes I    Tamera Lummen B      
          
Gewestelijke kampioenen jongens          
          
Scholieren Heren A    Noliko Maaseik      
Scholieren Heren B    Lovoc Lommel      
Scholieren Heren C    Kivoc Kinrooi  
Scholieren Heren D    VC Helios Zonhoven 
      
Kadetten Heren A    Mavo Dilsen-Stokkem      
Kadetten Heren B    Tesvoc Tessenderlo      
Kadetten Heren C     Hoevoc Hoeselt  
     
Miniemen Jongens A    Mavo Dilsen-Stokkem      
Miniemen Jongens B    Noliko Maaseik B      
Miniemen Jongens C    KVC Racing Genk      
Miniemen Jongens D    Lovoc Lommel 
      
Preminiemen Jongens A    Tamera Lummen B      
Preminiemen Jongens B    VC Helios Zonhoven      
Preminiemen Jongens C    Tamera Lummen A      
          
Provinciale kampioenen dames          
          
Scholieren Dames A    Datovoc Tongeren      
Scholieren Dames B    Fit VBC Ham      
          
          
Beker          
          
In het paasweekend speelden we onze jaarlijkse bekerfinales. Dit jaar waren we te gast in de Lotto Dôme te Noliko Maaseik. 
         
Winnaars          
          
Meisjes Junioren     Datovoc Tongeren      
Meisjes Scholieren    Datovoc Tongeren      
Meisjes Kadetten     DV Hasselt     
Meisjes Miniemen    Datovoc Tongeren      
Meisjes Preminiemen    HVC Helchteren      
          
Jongens Junioren     VC Helios Zonhoven      
Jongens Scholieren    Noliko Maaseik B      
Jongens Kadetten    Noliko Maaseik B      
Jongens Miniemen    Noliko Maaseik A      
Jongens Preminiemen    KVC Racing Genk      
          
          
Luc Budenaers          
Verantwoordelijke Ontmoetingen          
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1. ORGANIGRAM 
   

JEUGDCOMMISSIE 

OPLEIDING COMPETITIE  EN SELECTIE 

VIS regio werking Opleiding Competitie Selectie 

 
Opleidingstornooien 
Clinics DEF C-jeugd 

Tornooien 2/2 
 

 
Cursus 

initiator 
instructeur 

B 
Symposium 

Clinics 

 
Extra 

tornooien: 
Euregiotornooi 

 

 
Gewestelijke – provinciale 

competitie i.s.m. 
competitieverantwoordelijke 

jeugd 
Aangepaste spelvormen in  

competitie 2/2   
Bekertornooien pré 

miniemen – miniemen en 
kadetten  

 
Detectie 

Screening 
Stages 

PIBO sportkamp 
Trainingsdagen 

 
 
 

 
 

2. Vergaderingen 
 
VERGADERINGEN VVB KOEPEL JEUGDCOMMISSIE 

 cel selectie -  cel competitie: maandelijks 
 jury bij VVB kampioenschappen 
 opstellen jeugdsportbeleidsplan 
 organisatie van IPJOT 

 
VERGADERINGEN PC-LIMBURG  

 maandelijks  
 
VERGADERINGEN JEUGDCOMMISSIE  

 werkvergaderingen  met trainers, 
 werkvergadering steunpunttrainingen 
 werkvergaderingen volleybalschool  
 opstarten samenwerkingscontract SVS 
 werkvergadering planning bekertornooien,  
 werkvergaderingen voorbereiding  IPJOT. 
 maandelijkse vergadering jeugdcommissie 

 
3. Activiteiten jeugdcommissie 

 
1. SELECTIE 
 

 8 groepen waarvan 4 meisjes en 4 jongens 
 

 2 selectietrainingen per maand op permanente basis : totaal 40 uren 
 

 10 stagedagen voor selectie gedurende 5 vakantieperiodes : totaal 60 uren 
 

 IPJOT: 3 tornooien  in augustus - januari - mei 
 

 Open stages: detectie van nieuwe spelers tijdens de herfstvakantie  in het in zaal Berkenveld te Meulenberg 
Houthalen . 

 
 Screening en detectie van leeftijdsgroep: °2001 - °2002 in Houthalen  

 

JAARVERSLAG COMMISSIE JEUGD,SELECTIE EN OPLEIDING 

 



Jaargang 58 - Seizoen 2014-2015 – Bundel AV2 - 10 - 

Aantal selectiespelers per leeftijdsjaar 
 Meisjes °2002 : 28 
 Meisjes °2001 : 20  

Meisjes °2000 :  16 
Meisjes °1999 :  14 
Meisjes °1998 :  12 
 
 
Jongens °2002 :  22 
Jongens °2001 :  16 
Jongens °2000 :  14 
Jongens °1999 :  14 
Jongens °1998 :  12 
 

2. Steunpunttrainingen 
 September tot december 2013:  420 deelnemers 
 Januari tot mei 2014  534 deelnemers 
 
3. BLOSO 

 
 Medewerking VTS-cursus Initiator te Genk (najaar 2013) : 12 deelnemers. 
 Medewerking VTS cursus instructeur B (voorjaar 2014) 10 deelnemers 

 
4 CLINIC 
 

 Clinic juni 2014 Houthalen 
 Docent: Brecht Van kerckhoven 
 Deelnemers : 87 
 

 4 Clinics voor DEF-jeugd Vis – Regioproject in Kattevenia genk 
 

 4 Clinics voor C-jeugd in Kattevenia  Genk 
 
5. SYMPOSIUM en extra vergaderingen 
 

 Regio vergaderingen jeugd 
 2 mei 2014: voorstellen indeling nieuwe jeugdcompetitie 2 tegen 2 

 
6. SPORTKAMPEN. 

 
 PIBO sportkampen juli 2014: 64 deelnemers. 

 
7 TORNOOIEN. 

 
  Bekertornooien 3/3 en 4/4 
    Bekertornooien 6/6 

- in  totaal 20 tornooidagen met deelname van 162 ploegen. 
    Regio Vis-opleiding 

- in totaal 5 volleybaltornooien 1-1 en 2-2  
 
8. COMPETITIE 

 
 Twee tegen twee competitie 

 
 Spelvormen 2.0 vorm 3 en vorm 4 

 
 Spelvorm 2.B 

 
 
 
Verslag : Maurice Hermans 
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1. Samenstelling commissie 
We kunnen nog niet echt spreken van een commissie ‘Pers & Communicatie’. Door de klemtoon die er gelegd diende te 
worden op de ontwikkeling van de website en daar achter liggende geautomatiseerde toepassingen, werd er overlegd binnen 
een groep die als werknaam het ‘ICT team’ meekreeg. Maken daarvan deel uit: Jill Klaps, Bram Gerits, Giel Van Doren, Jenthe 
Van Buggenhout en Rudi Eerdekens (voorzitter). 
 
2. Overleg en vergaderingen 
° Bespreking met leverancier van stand van zaken website en geautomatiseerde toepassingen: 01/08/13, 13/08/13, 02/09/13, 

26/09/13, 19/10/13. 
° 12/07/13: Prospectie nieuwe leverancier website en ICT. 
° 23/07/13: Kick off meeting competitie programma en scheidsrechtersmodule. 
° 05/11/13: Eerste vergadering ‘ICT team’. 
° 05/12/13: Overleg aanpak website. 
° 30/01/14: Overleg website en geautomatiseerde toepassingen. 
° 11/03/14: ICT team. 
° 17/03/14: Bespreking integratie beachgebeuren in website. 
° 02/03/14: Bespreking uitwerking toepassing voor de awards. 
° 07/05/14 ICT team. 
Deelname aan de PC vergaderingen. 
 
3. Werkzaamheden 
° ICT 

Realisatie van omschakeling van leverancier website en geautomatiseerde toepassingen. 
Realisatie van nieuwe look and feel van de website. 
Realisatie van volgende geautomatiseerde toepassingen met koppeling aan de website als interface voor input en 
consulatie: 
- competitie KLVV 
- Beach gebeuren 
- Awards 
- Het volledige complex voor de scheidsrechters 
- Eerste onderdelen van het complex ‘homologatie’ 
Realisatie van een geautomatiseerd systeem voor de aanmaak van de competitie (competitiegenerator) 

° Vertegenwoordiging KLVV in de promotiecommissie VVB. 
 
4. Werkpunten 2014-2015 
° Officialiseren van de samenwerking met de leveranciers voor de ICT toepassingen. Ondervangen van het risico van de 

‘eilandsituatie’. 
° Verfijning geautomatiseerde toepassingen: 

- optimalisering toepassing voor de scheidsrechters. 
- Optimalisering toepassing voor de homologatie. 
- ….. 

° Verzelfstandiging ICT. 
Beheer website en aanpassingen geautomatiseerde toepassingen in directe communicatie laten lopen met Jill Klaps, Bram 
Gerits en Giel Van Doren. Supervisie door Rudi Eerdekens. 

° Afbakenen van nog nuttige geautomatiseerde toepassingen voor de clubs (tornooi generator, module voor de 
clubadministratie, …). 

° Toepassing van de methodiek van het ‘verenigingsmanagement’ om te komen tot missie, visie en strategie van het KLVV 
met daarin de positionering van ‘Pers & communciatie’. Op die basis het pers en communicatiebeleid ontwikkelen. 

° Organisatie ontmoeting journalisten (geschreven en beeld) ifv uitwerking uitbouw persrelaties. 
 
5. Dank 
Het zou een schande zijn om het verslag af te sluiten zonder het uitdrukken van de een stevige dank aan de leden van het ICT 
team met in stip voorop Bram Gerits en Giel Van Doren. Binnen de echte geest van ‘de vrijwilliger’, waarin ook de 
verantwoordelijken in de clubs de zaak draaiende houden, hebben zij hoogwaardige ICT toepassingen ter beschikking gesteld 
van het KLVV. Dankzij hen kon een quantum leap gerealiseerd worden. De grote moeilijkheden die er waren inzake ICT 
hebben zij op een wip en een slag omgedraaid naar een situatie van tevredenheid. Zij hebben dat gedaan en niemand 
anders. Het was ongelooflijk aangenaam om met hen te kunnen samenwerken. 
 
Rudi Eerdekens. 

JAARVERSLAG COMMISSIE PERS&COMMUNICATIE 
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1. SAMENSTELLING PROVINCIAAL SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 
 
Voorzitter: 

 Richard BEGAS 011 72 64 20 (T) 
 Spoorwegstraat 18, 3800 Sint-Truiden 0478 31 27 32 (GSM) 
 richard.begas@telenet.be - voorzitter.psc@volleylimburg.be 
 
Secretariaat: 

 René BOTTIER 011 68 54 46 (T) 
Louis Van Pouckestraat 40, 3806 VELM 0486 12 78 13 (GSM) 

 rene.bottier@volleylimburg.be  - secretaris.psc@volleylimburg.be 
 
Aanduidingen - Verlofaanvragen: 

 Johnny JORISSEN 012 23 43 70 (T) 
 10de Meistraat 10, 3700 Tongeren 0475 39 27 29 (GSM) 
 jorissen.johnny@telenet.be - aanduidingen@volleylimburg.be 
 
Wijzigingen - Afzeggingen: 

 Eddy LUTS 013 44 32 46 (T) 
 Linkhoutstraat 67, 3560 Lummen 0476 53 39 68 (GSM) 
 eddyluts@gmail.com - afzeggingen@volleylimburg.be 
 
Homologatie:  

 Jan VOORTMANS 011 21 07 07 (T) 
 Van Maerlantlaan 44, 3500 Hasselt 
  peterjanvoortmans@telenet.be - homologatie@volleylimburg.be 
 
Waarnemingen – Beoordelingen: 

 Robert HEYNS 011 34 49 01 (T) 
 Hortensiastraat 10, 3970 Leopoldsburg 
 bobheyns@telenet.be - waarnemingen@volleylimburg.be 
 
Vorming - Internationale Spelregels: 

 Frank EVERS 011 53 11 61 (T) 
 Hoeveweg 18, 3520 Zonhoven 0475 92 39 38 (GSM) 
 frank.evers@volleylimburg.be 
 
Beach Scheidsrechters:  

 Roger KAUFFMANN  
Schoolstraat 59, 3670 Meeuwen - Gruitrode  0486 25 87 47 (GSM) 

 hilda.cornelissen@telenet.be - beach.psc@volleylimburg.be 
 
Jeugdscheidsrechters 

 Stergios PINAKAS 011 81 52 87 (T) 
 Holsteenweg 10, 3520 Zonhoven 0477 28 77 54 (GSM) 
 stergiospinakas@yahoo.com - jeugdscheidsrechters@volleylimburg.be 
 
Secretaris: René Bottier 
 
   
 
 
 
 

JAARVERSLAG COMMISSIE ARBITRAGE 
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2. VERGADERINGEN. 
 
Het P.S.C. vergaderde in de maanden 08/2013, 10/2013, 12/2013, 02/2014, 05/2014, 06/2014. 
Er werden 3 afzeggingen met geldige reden genoteerd. 
Alle P.C.-vergaderingen werden door onze voorzitter bijgewoond.   
Alle Landelijke S.C.-vergaderingen waarvoor de P.S.C.-verantwoordelijken werden uitgenodigd werden eveneens bijgewoond 
door onze voorzitter of een plaatsvervanger van het P.S.C.  
 
Secretaris: René Bottier 
 
 

3. SCHEIDSRECHTERSAANDUIDINGEN.  
    

3.1  DE PROVINCIALE COMPETITIE 
 
       1

ste
 SR  2

de
 SR  Totaal   

 
   provinciale scheidsrechters  584  166  750 
   regionale scheidsrechters   295    45  340 
   kandidaat scheidsrechters  377    34  411 
   aspiranten & stagiaires     99    12  111 
   federalen      ---    ---    --- 
       ____  ____  ____ 
    TOTALEN  :  1355   257  1612 
  
 
 3.2  BEKER VAN LIMBURG 
 
       1

ste
 SR  2

de
 SR  Totaal 

 
  provinciale scheidsrechters  131    40  171 
  regionale scheidsrechters     38    18    56 
  kandidaat scheidsrechters      55      7    62 
  aspiranten en stagiaires     ---    ---    --- 
  federalen      33    33    66 
       ____    ___  ____ 
    TOTALEN :      257     98    355 
 

 
3.3  TORNOOIVORM 

 
   IPJOT Overpelt    21 
   VVB Jeugdeindronde  geen aanduidingen 
  De Steengoed jeugdcup   13 
  eindronden BVL (u11-u13-u15)  24 
  C.L. herfsttornooien   32 
  C.L. kersttornooi      4      
  
       __ 

TOTAAL :   94 
 
 
 3.4  DIVERSEN : 
 
  vriendschappelijke wedstrijden  geen aanduidingen 
  markeerders finales BVL    8 
  lijnrechters finales BVL    4  
  Vlaamse jeugdbeker    geen aanduidingen 
  tornooicommissarissen BVL   2 
  tweede SR in 2

de
 Divisie Heren  58 

        
       ___  
    TOTAAL :   72 
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Bij deze opsomming werd er geen rekening gehouden met : 

 
   Beach competitie en - tornooien 
  oefenwedstrijden 
  recreatiewedstrijden en - tornooien 
  scholencompetitie 
  voorrondes BVL (u11 - u13 - u15) 
  begeleiding (module II en module III - aspirant) 
  waarnemingen 
  videobegeleiding/waarnemingen 
 
Verantwoordelijke aanduidingen: Johnny Jorissen 
 
 
4. WEDSTRIJDWIJZIGINGEN EN AFZEGGINGEN. 
 
 

 

  competitie  beker  tornooien  

  afzeggingen wedstrijdruil afzeggingen wedstrijdruil afzeggingen wedstrijdruil 

augustus       

september 8 2 18 3 1  

oktober 14 1 14 2   

november 16 4     

december 17 7 12 2 1  

januari 25 2     

februari 16 5 1    

maart 36 3 4 1   

april 17  4    

mei       

TOTALEN 149 24 53 8 2 0 

 
In totaal werd 204 keer een afzegging genoteerd (vorig seizoen 246). Telkens werd een vervangingsaanduiding uitgevoerd. 
32 keer werd een wedstrijdruil toegestaan (vorig seizoen 32). 
 
Verantwoordelijke afzeggingen/vervangingen: Eddy Luts 
 
 
 
 
 
 
5. SCHEIDSRECHTERSPOTENTIEEL OP 01-05-2014. 
 
 

Jaar 
Nieuwe 

kandidaten 

Aspiranten 
en 

Kandidaten 
Regionalen Provincialen 

Kandidaten 
Federalen 

Internationaal 
Totaal 

TOTALEN 

2004 5 28 28 56 25 142 

2005 8 27 30 53 25 143 

2006 3 32 22 55 25 137 

2007 8 26 21 52 28 135 

2008 5 23 19 53 28 128 

2009 7 25 20 57 26 135 

2010 5 27 17 59 26 134 

2011 6 24 22 58 25 135 

2012 3 24 22 55 23 127 

2013 5 26 20 54 24 129 

2014 4 20 20 50 24 118 
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VROUWELIJKE SCHEIDSRECHTERS 

2004 1 0 0 1 0 2 

2005 4 1 0 1 0 6 

2006 1 5 0 1 0 7 

2007 0 3 1 1 0 5 

2008 0 1 2 1 0 4 

2009 1 0 2 1 1 5 

2010 1 1 2 1 1 6 

2011 1 3 1 0 3 8 

2012 2 1 1 0 3 7 

2013 0 1 3 1 2 7 

2014 0 1 3 1 2 7 

MANNELIJKE SCHEIDSRECHTERS 

2004 4 28 28 55 25 140 

2005 4 26 30 52 25 137 

2006 2 27 22 54 25 130 

2007 8 23 20 51 28 130 

2008 5 22 17 52 28 124 

2009 6 25 18 56 25 130 

2010 4 26 15 58 25 128 

2011 5 21 21 58 22 127 

2012 1 23 21 55 20 120 

2013 5 25 17 53 22 122 

2014 4 19 17 49 22 111 

BESCHIKBAARHEID: ENKEL OP ZATERDAG 

2004 0 3 0 3 0 6 

2005 1 3 0 4 0 8 

2006 0 2 0 4 0 6 

2007 0 2 0 3 0 5 

2008 0 2 1 1 0 4 

2009 1 2 1 3 0 7 

2010 0 0 1 1 0 2 

2011 0 0 1 0 0 1 

2012 0 2 0 3 0 5 

2013 0 1 0 4 0 5 

2014 0 2 0 3 0 5 

BESCHIKBAARHEID: ENKEL OP ZONDAG 

2004 1 4 0 1 0 6 

2005 1 2 0 1 0 4 

2006 0 3 1 1 0 5 

2007 3 3 0 1 0 7 

2008 0 0 0 2 0 2 

2009 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 1 0 1 

BESCHIKBAARHEID: ZATERDAG EN ZONDAG 

2004 4 21 28 52 25 130 

2005 6 22 30 48 25 131 

2006 3 27 21 50 25 126 

2007 5 21 21 48 28 123 

2008 5 21 18 50 28 122 

2009 6 23 19 54 26 128 

2010 4 27 17 57 26 131 

2011 6 24 21 58 25 134 

2012 3 22 22 52 23 122 

2013 5 22 18 48 24 117 

2014 4 18 20 46 24 112 
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Secretaris: René Bottier 
 
6. HOMOLOGATIE. 

 
JAARVERSLAG WERKZAAMHEDEN HOMOLOGATIE.  
 
De voornaamste werkzaamheden die door de homologatie voor het seizoen 2013 - 2014 werden uitgevoerd, zijn de 
volgende: 

1 Verwerking terreinen- en zaalbevestiging H3 door de clubs ingegeven   51 aanvragen 
2 Verlenging homologaties bewijzen H2 voor de clubs afgeleverd………..  86 stuks 
3 Duplicaat van homologatiebewijs H2 …………………………………………………     4 clubs 
4 Aantal homologatie aanvragen H1 herkeuring sporthal………………......  13 clubs 
5 Verbetering aan de SR - stoel …………….. …………………………...….. …………….   1 club 
6 Herschilderen lijnen ……………………….………………………….…...................        4 clubs 
7 Aantal afgekeurde terreinen voor de competitie ……………………...…...    4 clubs 
8 Keuring van een nieuwe sporthal ………………………..………….......…    2 clubs 
9 Keuring van reserve sporthal …………………………………………....……..………….   2 clubs 
10 Verbetering van het SR - lokaal…………………………………….…......…    3 clubs 
11 Keuring nieuwe vloer en terreinen in sporthallen ………….…………...…    3 clubs 
12 Boete A7, formulier “terrein- en zaalbevestiging H3 te laat of niet 

weergegeven......................................................………….……..……....…………  9 clubs 
13 Wisselbordjes niet volgens de voorschriften homologatie ……..…….....…    1 club 
14 Hernieuwd homologatiebewijs H2 door een andere clubnaam …….…….    2 clubs 
15 Verbetering of vervanging van de meetlat………………………….….........    4 clubs   
16 Verbetering lichtinstallatie …………..………………………….……..………    4 clubs 
17 Vervanging van de antennes………………………………..………..….…….    0 clubs  
18 Aanbrengen verlenging  3m aanvalslijn in streepjeslijntjes…………....…..    4 clubs 
19 Verbetering van de parketvloer…………………………….………...……. …………….   1 club 
20 Aanmaning voor een min. temperatuur…………………...……………......    0 clubs 
21 Aanmaning zijkanten van het net met houtenstokken af te schermen.      4 clubs 
22 Gevaarlijke obstakels in de vrije zonen……….………………………....…    0 clubs 
23 Afscherming bovenkant kabel naar net……………………………………………..      3 clubs 
24 Een schrijven of telefonisch contact naar de clubs en  

gemeentelijke instanties voor verbetering aan terreinen, lijnen,  
verlichting, bevloering of accommodatie…………………………………. 25 clubs 

 
Verantwoordelijke homologatie: Jan Voortmans. 

 
 
7. VORMING EN BEGELEIDING VAN SCHEIDSRECHTERS. 
 
 
  7.1  VORMINGSVERGADERING 
 

 30 augustus  en 31 augustus 2013 verplichte algemene vergadering voor alle categorieën in het Lyceum 
te Genk. 

 10, 17 en 25 januari 2014 regionale vormingsvergadering te Leopoldsburg (Heppen), Eisden en Genk 
voor alle categorieën met de verplichting minstens één bij te wonen. 

 
  7.2 SCHRIFTELIJKE TEST EN BEVORDERING 
 

 Op zondag 13/10/2013 hebben zich 5 kandidaat scheidsrechters zich aangemeld voor de schriftelijke 
testen en cursus. 

 De schriftelijke testen hebben plaatsgevonden op 24/11/2013. 9 scheidrechters namen hieraan deel 
 Een opfrismoment werd voorzien op 17/11/2013. 9 scheidsrechters namen hieraan deel. 

 
7.3 CURSUS MARKEREN. 
 
 Op vrijdag 11 oktober 2013  is er een cursus markeren georganiseerd in het Officenter te Hasselt,. Er waren 

19 deelnemers. 
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7.4 VIDEOBEGELEIDING. 
 
  Het videoteam heeft begeleidingen gedaan tijdens de Steengoedcup in Maaseik en tijdens de 

bekerfinales in Maaseik. 
 

7.5 WAARNEMINGEN EN BEGELEIDINGEN 
 
 Waarnemingen: 44 
 Begeleidingen MOD II: 14 
 

 
Verantwoordelijke vorming en Internationale Spelregels: Frank Evers 
Verantwoordelijke waarnemingen en beoordelingen: Bob Heyns 
 

8. VORMING EN AANDUIDING BEACH-SCHEIDSRECHTERS. 

8.1. INSCHRIJVINGEN VOOR BEACHSCHEIDSRECHTERS: 
 

 Aantal scheidsrechters : 13 
 

Inzetbaarheid : 
 
Maand mei :  12 
Maand juni :  13 
Maand juli :  13 
Maand augustus : 13 

 
 

8.2. AANDUIDINGEN OP TORNOOIEN : 
 

Beach tornooi Maaseik : 
4 scheidsrechters op 01 mei. 
6 scheidsrechters op 31 mei. 
6 scheidsrechters op 27 juli. 
4 scheidsrechters op 29 juli. 
4 scheidsrechters op 31 juli. 

 
Verantwoordelijke vorming en aanduidingen Beach - scheidsrechters: Roger Kauffmann 
 
9. OPLEIDING JEUGDSCHEIDSRECHTERS . 
 
 

9.1 CURSUS JEUGDSCHEIDSRECHTER MODULE I:  
 
4 keer georganiseerd met in totaal 61 deelnemers 

 Wo. 18/9/2013 
o Lyceum Genk: 11 deelnemers 
o Heppen: 11deelnemers  

 Za. 21/9/2013 
o Officenter Hasselt: 15 deelnemers 

 Za. 19/10/2013 
o Bilzen: 24 deelnemers 

 
9.2 CURSUS JEUGDSCHEIDSRECHTER MODULE III:  

 
2 keer georganiseerd met in totaal 10 deelnemers 

 Wo. 25/9/2013 
o Lyceum Genk: 2 deelnemers  

 Za. 01/02/2014 
o Officenter Hasselt: 8 deelnemers 
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9.3 CURSUS JEUGDSCHEIDSRECHTER MODULE II: 

 
11 jeugdscheidsrechters module I werden begeleid, 10 behaalden de module II. 

 
De lesgevers en begeleiders tijdens de bijscholingen en cursussen waren telkens PSC - leden en/of 
provinciale waarnemers. 
 

 
Verantwoordelijke jeugdscheidsrechter:  Stergios Pinakas 
 
Voor PSC- Limburg. 
 
Getekend, 
 
René Bottier 
Secretaris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens het seizoen 2013-2014 werden er 5 scheidsrechterverslagen ingediend bij de openbare aanklager. Van deze 5 
verslagen werden er 3 door de openbare aanklager afgehandeld door middel van een minnelijke schikking; de overige 2 
dossiers werden voor behandeling doorgestuurd aan de provinciale klachtecommissie (waarvan 1 nadat een voorstel tot 
minnelijk schikking afgewezen werd). 
De provinciale klachtencommissie heeft deze 2 dossiers afgehandeld tijdens haar zittingen van 10 februari 2014 en 31 
maart 2014. 
Daarnaast heeft de openbare aanklager 3 meldingen van mogelijke onregelmatigheden onderzocht zonder dat dit tot 
een eigenlijk dossier geleid heeft. 
Er werden in verband met de provinciale competitie geen klachten ingediend. 
Er werd eveneens geen enkel beroep ingesteld tegen een beslissing van de provinciale klachtencommissie. De 
provinciale beroepscommissie heeft het voorbije seizoen niet gezeteld. 
Er werd één dossier ingeleid bij de bijzondere juridische commissie in verband met de Beker van Limburg. De bijzondere 
juridische commissie heeft dit dossier behandeld tijdens de zitting op 28 maart 2014. 
 
Tevens werd einde seizoen 2014 gestart in een werkgroep met het doorlichten van de statuten en de diverse 
reglementen. Voorstel tot aanpassing wordt op de algemene vergadering september 2014 voorgelegd ter goedkeuring. 
 
 
Verslag : Stefan Quintens 
 
 
   
 
 
 
 

 

Tijdens het seizoen 2013 - 2014 werden er: 

 Afspraken gemaakt met trainers rond zit volleybal.  

 Provinciale contacten gelegd met de provinciale sportdienst rond subsidiëring  
en de Senioren sport: OKRA.  
 
 

Verslag : Maurice Hermans 
 
 
 

JAARVERSLAG STATUTEN & REGLEMENTEN 

VERSLAG COMMISSIE G-SPORT EN SCHOOLSPORT 

 



Jaargang 58 - Seizoen 2014-2015 – Bundel AV2 - 19 - 

 
 
 
 
 

Samenstelling beachcommissie KLVV 
  
voorzitter :  
Martens Jan 
leden :  
Vanasten Patrick 
Loenders Ivan 
Mertens Luc 
Soons Kurt 
Vankerckhoven Karl 
Borgers Ronny 
  
Vergaderingen op : 
  
20 januari 2014  
10 maart 2014 
17 april 2014 
  
Diverse vergaderingen in kleinere groepen 
  
Realisaties 2014. 
  
Organisatie van Limbubeachmanches op niveau van provinciaal en divisie in: 

 Hechtel - Eksel, (10 / 11 mei 2014) 

 Maaseik ( 21 / 22 juni 2014) 

 Zonhoven (annulatie)  (5 / 6 juli 2014) 

 Finalemanches in Maaseik op 29 juli  2014 (provinciaal) en 31 juli  2014 (divisie) 

    2..    Beachvolleybal is op de website van de KLVV actief. 

    3.    KLVV heeft als vertegenwoordiger in de beachcommissie van de VVB een jeugdtourmanche 2014 in Maaseik, 
organisatie BeachvolleyMaaseik   op 29, 30 en 31 mei 2014 georganiseerd (71 teams)  
  
    4.    Jan Martens heeft als vertegenwoordiger van de KLVV-beachcommissie mede de finaledagen van de Vlaamse 
Jeugdbeachkampioenschappen georganiseerd (9 en 10 augustus in Knokke-Heist). 
  
    5.    BeachvolleyMaaseik heeft op 25, chcommissie 2013-201426 en 27 juli 2014 de Belgische Open Jeugd 
Beachkampioenschappen georganiseerd in Maaseik  
  
    6.    Belgian Beachtour 2014 was actief in Limburg 

  Een manche in Hechtel-Eksel (10/11 mei 2014)  

  Een manche in Maaseik (2/3 augustus 2014) 

    7. KLVV heeft 3 teams afgevaardigd op de Vlaamse Seniorkampioenschappen 3 augustus 2014 in Knokke 
  
    8. De jeugdleden / indoorselecties  van de KLVV hebben uitnodigingen ontvangen voor infovergaderingen / 
beachtrainingen / beachtoernooien.  Selectietrainingen hebben in 2014 een start genomen 
 
 
 
 

Verslag : Jan Martens 

 
 
 
 
 

JAARVERSLAG COMMISSIE BEACH 
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BEGROTING 2015    
 

    2014         2015   2014          2015 
Inkomsten 

  
Uitgaven   

 00 Subsidies / Sponsoring 8700 9800 Provinciale werking 8470 10250 

01 Intresten  400 100 Investeringen/Aankopen PM PM 

02 Commissie Financiën 100 150 Commissie Financiën 850 850 

03 Verzekering 3600 
 

Verzekering 3630 350 

04 Secretariaat 3200 3200 Secretariaat 5250 7600 

05 Ontmoetingscommissie 23400 22250 Ontmoetingscommissie 8200 9550 

06 Beach 1000 900 Beach 1500 1500 

07 Jeugdcommissie 8250 12000 Jeugdcommissie 23450 22700 

08 Scheidsrechterscommissie 6300 8300 Scheidsrechterscommissie 5300 4100 

09 Communicatie 6000 5000 Communicatie 4300 4500 

10 Reglementen en Geschillen 750 400 Reglementen en Geschillen 750 700 

       

 
TOTAAL 61700 62100 

 
61700 62100 

 
 

Verslag : Luc Menten 

 
 

       
 
 
 
 

a. Provinciaal Financieel Beheerder  :  Mw Rita Lavigne 

 (mandaat van vier jaar) 

b.  Voorzitter Scheidsrechters commissie      :   Dhr. Richard Begas 

  (mandaat van vier jaar) 

c. Voorzitter Recreatie commissie                  :   VACANT 

 (mandaat van vier jaar) 
 

   

 
 
 
 

 

a. Voorzitter commissie Statuten en Reglementen a.i. :  

 

 Dhr. Stefan QUINTENS  

 

  B;   OPENBARE AANKLAGER 

 
  Dhr. Paul LAGAE 

 
 e.   PROVINCIAAL KLACHTENCOMITE 

 
 

Voorzitter:  Liesbeth Luts liesbeth.luts@gmail.com  

Leden: Hilde Klompers klompershilde@hotmail.com 

 Paula Van Sweefelt paula_van_sweevelt@hotmail.com 

 Roland Vermesen roland.vermesen@skynet.be 

 Kurt Geurts kurt.geurts@pandora.be 

 Pieter Reumers pieter.reumers@gmail.com 

 Ludo Colaers ludo.colaers@gmail.com 

 Pieter Reumers pieter.reumers@gmail.com 

 

VERKIEZINGEN 

 

BEKRACHTIGINGEN 

 

FINANCIEEL BEHEERDER 
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mailto:pieter.reumers@gmail.com
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f.   PROVINCIAAL BEROEPSCOMITE 

  
Voorzitter: Ludo Vanderhallen l.vanderhallen@skynet.be   

Leden: Ward Nijskens red.socks@telenet.be   

 Michel Umans michel.umans@skynet.be 

Bart Stevens                bart_stevens@skynet.be 

 Franssen Jozef franssenjozef@hotmail.com  

 Frederik Ruttens              frederikruttens@hotmail.com 

Annick Stevens           bepavoc.info@gmail.com 

Bieke Dewit                         bieke.dewit@telenet.be  
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Voorzitter : Hubert Grootaers,Schietboomstraat 7, 3740 MUNSTERBILZEN 

  Tel: 089 41 63 39  -  GSM: 0497 53 81 72 

  voorzitter@volleylimburg.be 

 

Ondervoorzitter : Johan SOMERS, Kapelstraat 36, 3540 HERK DE STAD 

  Tel.: 013 55 48 79   -   GSM : 0495 50 43 28 

  ondervoorzitter@volleylimburg.be 

 

Secretaris : Willy LOVERIX, Donkelstraat 31, 3700 TONGEREN 

  Tel: 012 23 04 95 

  secretaris@volleylimburg.be  

 

Financieel Beheerder : Zie KLVV website 

   

  financien@volleylimburg.be 

 

Ontmoetingen Seniores:       Luc BUDENAERS, Schansstraat 56, 3665 AS 

  Tel.: 089 65 98 30  GSM: 0473 50 00 94 

 competitie@volleylimburg.be 

 

Ontmoetingen Jeugd :    VACANT      

 

Ontmoetingen Beach  :     Jan MARTENS, Kempenweg 18,  3680 MAASEIK 

GSM: 0496 72 84 14 

beach@volleylimburg.be 

 

Arbitrage : Richard BEGAS, Spoorwegstraat 18, 3800 SINT-TRUIDEN 

  Tel.: 011 72 64 20   -   GSM : 0478 31 27 32 

  voorzitter.psc@volleylimburg.be 

 

Jeugd :  VACANT 

 

Statuten & Reglementen:      Stefan Quintens, Oude Beekstraat 26, 3740 BILZEN 

a.i.  GSM: 0486 68 14 08 

  reglementen@volleylimburg.be 

   

Communicatie : RUDI EERDEKENS, Kruittorenwal 15/03.1,3960 BREE 

GSM: 0475 37 41 54 
pers@volleylimburg.be  

 

Recreatie :       Vacant 

 

G-Sport :   Maurice HERMANS, Lemmenshoefstraat 3, 3650 DILSEN-STOKKEM 

       Tel: 089 79 26 28 

       G-sportr@volleylimburg.be  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC-LIMBURG 

 

SECRETARIAAT K.L.V.V.  

 
  Mgr Broekxplein 6, 3500 HASSELT 

      GSM: 0484 16 77 68 
 E-mail: secretariaat@volleylimburg.be 
 Website : www.klvv.be of  www.volleylimburg.be 
 Een secretariaatsmedewerker staat te uwer beschikking op 

- zaterdag van 09u00 - 12u00 
- gesloten tijdens de maand juli 

mailto:financien@volleylimburg.be
mailto:competitie@volleylimburg.be
mailto:beach@volleylimburg.be
mailto:voorzitter.psc@volleylimburg.be
mailto:reglementen@volleylimburg.be
mailto:secretariaat@volleylimburg.be
http://www.volleylimburg.be/
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1.1 Algemeen

1.1.1 Bevoegdheid
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1.1.2 Samenstelling raad van bestuur (provinciaale comitécommissie)
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/	 ,??AI9CC5A

0	 &>45AE??AI9CC5A

1	 )53A5C1A9B

2	 �7</<1733:�03633?23?
3	��+==?G7AA3? (A/ABA3<�3<�?35:3;3<A3<
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/	 ,??AI9CC5A �?==9BB95 �9>1>39L>

0	 ,??AI9CC5A �?==9BB95 )C1CDC5>�5>�(57<5=5>C5>

1	/	,??AI9CC5A �?==9BB95 '5AB�5>��?==D>931C95

2	0	,??AI9CC5A �?==9BB95 &>C=?5C9>75>�)5>9?A5B

e.c. ,??AI9CC5A �?==9BB95 !5D74��&@<5949>7��*538>95; 5> )5<53C95

f.d. ,??AI9CC5A �=;;7@@73 )38594BA538C5AB3?==9BB95

g.e. ,??AI9CC5A �?==9BB95 &>C=?5C9>75>�!5D74

h.f. ,??AI9CC5A �?==9BB95 (53A51C95

i.g. ,??AI9CC5A �?==9BB95 �5138

j.h. ,??AI9CC5A �?==9BB95 ��)@?AC

1.1.3 Terminologie, afkortingen

/	 !	�	+	�	+	 � "?>9>;<9:;��5<79B38�,?<<5H21<�,5A2?>4

0	 ++� � ,<11=B5�,?<<5H21<2?>4

1	 !"++ � "?>9>;<9:;�#9=2DA7B�,?<<5H21<�,5A2?>4

2	 &	�	 � 'A?E9>3911<3 �?=9CJ�=;;7@@73 #9=2DA7

3	 &	�	+	 � 'A?E9>391<5� �<75=5>5� ,5A7145A9>75> �I?F5<� BC1CDC19A5� 1<B� 2D9C5>75F?>5�	+	�	�
�	+		�3<��	�	+	�

4	 �	+	�	 � �<75=5>5�,5A7145A9>7�55ABC5�B5=5BC5A

5	 �	+		 � �<75=5>5�,5A7145A9>7�CF5545�B5=5BC5A

6	 �	�	+	 � �D9C5>75F?>5��<75=5>5�,5A7145A9>7

 >495>�9>�?>45ABC11>45�C5;BC5>�55>�C5�A5B@53C5A5>�41CD=�5>
?6�C5A=9:>�E5A=5<4�F?A4C��75<4C�BC554B 45
'&)*��*+$ ?6�45�41CD=�E1>�85C ��� �*���- !)	 -11A�5A�9>�45�C5;BC�75B@A?;5>�F?A4C�E1>�4175>
I9:>�BC554B�;1<5>45A4175>�254?5<4	
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1.2 Taken van de leden van de raad van bestuur, P.C.-leden genoemd.

/	 �<<5�'	�	�<545> =?5C5>�45�=11>45<9:;B5�29:55>;?=BC5>�29:F?>5>	

0	 �5�25B@A5;9>75>�E1>�45�E5A7145A9>7�I9:>�E5ACA?DF5<9:;	��5B<9BB9>75>�75>?=5>�?@�45I5�29:55>;?=BC5>�?6
1>45A5� 9>6?A=1C95� 895A?E5A�� =?75>� >95C� 11>� 45A45>� 4??A7575E5>� F?A45>�� 258?D45>B� C?5<1C9>7� E1>� 45
E??AI9CC5A 5> =4 >1�@D2<931C95 9>�85C�?6693955<�?A711>=> 23�!"++�D30@7A3�����%�	

1	 �<;� '	�	�<94� 495>C�� EPPA� �� :D>9 A78275� 55>� E??ABC5<� 257A?C9>7� E??A� I9:>� 6D>3C95
3?==9BB95 9>� 29: 45
3?==9BB95 69>1>39L>	

2	 �<;�'	�	�<94�9B�E5A1>CF??A45<9:;�E??A�45�9>8?D4�E1>�45�25A938C75E9>7�E1>�I9:> 3?==9BB95��E5AB@A594�E91�5<;5
?66939L<5�F57�I?1<B 85C�C9:4B38A96C�����&�� 45 "#,,�F52B9C5 ����%�� ?6�75<9:;�F5<;5�1>45A5�4A175A	

1.3 Vervanging van de P.C.-leden

/	 �9:�85C� 9>13C956�F?A45>�E1>�45�E??AI9CC5A�E1> 23 '	�	�>55=C�45�?>45AE??AI9CC5A�45�6D>3C95�E1>�E??AI9CC5A
F11A��;/E7;/:3�2BB? C?C�11>�45�55ABCE?<75>45�1<75=5>5�E5A7145A9>7	

0	 *5A�E5AE1>79>7�E1>�45�?E5A975� <545>�E1> 23 '	�	�F?A4C�7581>45<4�?E5A55>;?=BC97�85C755>�25@11<4� 9B� 9>
1AC	 �� � E1>�45�BC1CDC5>	

1.4 Verkiezing van de P.C.-leden

1.4.1 Schema

�5� <545>� E1> 23 '	�	� F?A45>
4??A� 45� �	,		� E5A;?I5>� E??A
55>� C5A=9:>� E1>� E95A� :11A
E?<75>B� ?>45ABC11>45� 25DACA?<	
�9C�E5A;95I9>7BB385=1�E5AE1>7C
1<<5�E??A711>45�B385=1TB

���
���

���
���

��
���

���
���

���
���

���
���

���
��

���
��

���
�

���
��

��
��

,??AI9CC5A . . .

&>45AE??AI9CC5A . . .

)53A5C1A9B . .

�9>1>39L> . . .

'5AB�5>��?==D>931C95 . . .

&>C=?5C9>75>�)5>9?A5B . . .

)C1CDC5>�5>�(57<5=5>C5> . .

)38594BA538C5AB . . .

!5D74��&@<5949>7� *538>95;�5>
)5<53C95

. . .

�5138 . . .

&>C=?5C9>75>�!5D74 . .

(53A51C95 . . .

�� )@?AC . . .
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1.4.2. Voorwaarden tot verkiesbaarheid van bestuurders

/	 11>75B<?C5>� I9:>� 29:� 55> E?<<5H21<E5A5>979>7�� A5BB?AC5A5>4� ?>45A� 45� 25E?5748594� E1>� 85C "#,, =4
532=;717:733?2�G78<�7<�"7;0B?5�3<�:72�G78< 078 23�++�

0	 @5A E?<<5H21<E5A5>979>7 =?75>�=1G9=11<� 25BCDDA45AB I5C5<5>	

1	 754DA5>45�45�<11CBC5�CF55�:11A�EPPA�45�;1>4941CDDABC5<<9>7�755>�B38?AB9>7�?@75<?@5>�85225>�4??A�55>
@A?E9>391<5��<1>45<9:;5 ?6�>1C9?>1<5 :DA949B385 3?==9BB95	

2	 =55A45A:1A97�I9:>	

1.5 Uitvoerende en algemene commissies

1.5.1 Bestaande commissies, maximum aantal leden

�	 �"��#�$� �%##�((��(

/	 �?==9BB95 �9>1>39L> �,I	����
0	 �?==9BB95 )C1CDC5>�5>�(57<5=5>C5> �,I	����
1	 �?==9BB95 '5AB�5>��?==D>931C95 �,I	 ����

�5�1<75=5>5 3?==9BB95B�E?A=5>�B1=5>�=5C�85C�4175<9:;B�25BCDDA�S85C��DA51DT	

�	 *�)+%�'�$�� �%##�((��(

2	 �?==9BB95 &>C=?5C9>75>�)5>9?A5B �,I	�����
3	 �?==9BB95 !5D74��&@<5949>7��*538>95; 5> )5<53C95 �,I	�����
4	 )38594BA538C5AB3?==9BB95 �,I	�����
5	 �?==9BB95 &>C=?5C9>75>�!5D74 �,I�����
6	 �?==9BB95 (53A51C95 �,I����
7	 �?==9BB95 �5138 �,I����
8	 �?==9BB95 ��B@?AC �,I����

�5 C==?G7AA3?@�C/<�23 D9CE?5A5>45 3?==9BB95B 9B<<3<�33< E?A=5> B1=5>�=5C�85C�4175<9:;B�25BCDDA
45 S*538>9B385��?==9BB95T C=?;3<	

1.5.2 Algemeen

/	 �<;5 �323?3 D9CE?5A5>45 5>�1<75=5>5 3?==9BB95 495>C�?@�5<;5�'	�	�E5A7145A9>7�E5AC575>F??A4974 C5
I9:>	��5�4??A 45 3?==9BB95 75=1>41C55A45�E5AC575>F??A4975A� ;A9:7C� 1DC?=1C9B38�45�25E?5748545>
E1>�45�E??AI9CC5A�E1> 45 25CA5665>45 3?==9BB95	

0	 �<<5 3?==9BB95<545>�;D>>5>�D9C75>?4974�F?A45>�?@�55>�'	�	�E5A7145A9>7	

1	 �<<5 3?==9BB95<545>�;D>>5>�11>�85C�4175<9:;B�25BCDDA�55>�E5AI?5;�A938C5>�?=�9>�45�'	�	�E5A7145A9>7
758??A4�C5�F?A45>	

1.5.3 Samenstelling van de uitvoerende en algemene commissies

�5� E??AI9CC5AB� E1>� 45 3?==9BB95B BC5<<5>� I5<6� 8D> 3?==9BB95 B1=5>� EPPA� ��� :D<9� 5>� <5775>� 45
B1=5>BC5<<9>7 C5A�25;A138C979>7�E??A�11> 23 '	�	 E1>�1D7DBCDB	

1.5.4 Voorwaarden bij samenstelling van de algemene en de uitvoerende commissies

/	 //<53@:=A3<� G78<� 078� 33< C=::3F0/:C3?3<757<5�� ?3@@=?A3?3<2� =<23?� 23� 03C=3526372� C/<� 63A
!"++�=4�532=;717:733?2�G78<�7< "7;0B?5�3<�:72�G78<�078�23�++�

@5A E?<<5H21<E5A5>979>7 =?75>�9>�C?C1<9C59C�B<538CB�4A95 3?==9BB95<545>�I5C5<5>	
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0	 >3? C=::3F0/:C3?3<757<5 ;=53<�7<�A=A/:7A37A�@:316A@�2?73�1=;;7@@73:323<�G3A3:3<	 @5A 3?==9BB95
=?75>�=1G9=11<��<545> E1>�55>�I5<645 E?<<5H21<E5A5>979>7 I9CC9>7�85225>	

1	 754DA5>45�45�<11CBC5�CF55�:11A�EPPA�45�;1>4941CDDABC5<<9>7�755>�B38?AB9>7�?@75<?@5>�85225>�?@75<574
4??A�55>�@A?E9>391<5��<1>45<9:;5 ?6�>1C9?>1<5 :DA949B385 3?==9BB95	

2	 =55A45A:1A97�I9:>	

1.5.5 Onvolledige commissies, coöptatie in een commissie

/	  >495>�� ?=�F5<;5� A545>�??;�� 55> 3?==9BB95 >95C� E?<<5497� ;1>�F?A45>� B1=5>75BC5<4 =4� =<C=::3275
D=?2A�� =?5C� 45� 25CA5665>45� E??AI9CC5A� ;1>4941�1�C�5>�� E??A� 45� E131>C5� 6D>3C95�B�� I?5;5>	� �5I5
;1>49411C� =17� ?>=9445<<9:;� 11>E1>75> =5C� 45� F5A;I11=8545>� =11A� =?5C� ?@� 45� 55ABCE?<75>45
E5A7145A9>7�E1> 85C 23 '	�	 25;A138C974�F?A45>	

0	 �5>�;1>49411C�;1>�>??9C�E??A�CF55�?@55>E?<75>45�=1>41C5>�E??A�55>�I5<645 3?==9BB95 753?Q@C55A4
F?A45>	

1	 �5>�753?Q@C55A4� <94�E1>�55>�3?==9BB95�;1> 85C 23�C==?G7AA3? C/<�23 25CA5665>45�3?==9BB95� 9> 23
'	�	 >95C�E5AC575>F??A4975>	

2	 %1�7?54;5DA9>7� E1>�45��	,		� ;D>>5>� C5>� 258?5E5� E1>� B@539695;5� C1;5>� B@5391<9BC�5>�� 753?Q@C55A4
F?A45>�9>�55>�3?==9BB95	��5I5�;1>��;D>>5>��45�E??AI9CC5A�>95C�E5AC575>F??A4975>�9> 23 '	�

3	 �<273<�3?�33<�530?39�//< 9/<272/A3< 7@ =; 33<�1=;;7@@73�/:@�C==?G7AA3?�A3�:3723<��9/<�23G3
A//9�2==?�33<�/<23?3 1=;;7@@73C==?G7AA3?�D//?53<=;3<�D=?23<	

	 ��+%�������$�����"� !(���()**'

2.1 Voorzitter

/	 )C5<C��B1=5>�=5C�45�B53A5C1A9B��45�175>41�B1=5>�E1>�45�'	�	�E5A7145A9>75> 3<��E1> 45�E5A7145A9>75>�E1>
85C�4175<9:;B�25BCDDA 5>�E1>�45�E5A7145A9>75>�E1>�85C��DA51D	

0	 #594C� 45 ;//<23:789@3 '	�	�E5A7145A9>73< 45� E5A7145A9>75>� E1>� 85C� 4175<9:;B� 25BCDDA	 5>� 45
E5A7145A9>75>� E1>� 85C� �DA51D	 �9:� BC1;9>7� ?6� 75<9:;8594� E1>� BC5==5>� 9B� 45� BC5=� E1>� 45� E??AI9CC5A
4??AB<1775E5>4	

1	 #594C�45�1<75=5>5�E5A7145A9>75>	

2	 ,5AC575>F??A497C�85C "#,, ?@�1<<5�?66939L<5� 5>� B@?AC95E5�@<538C978545>�495�89:� E1>� A538CBF575�?6�?@
D9C>?4979>7�29:F??>C	

3	 �556C�85C�A538C�45�E5A7145A9>75>�E1>�45 3?==9BB95B��1<B�>95C�BC5=75A538C9745��29:�C5�F?>5>	

4	 -??>C� 1<<5 3EA3?<3 E5A7145A9>75>�� B1=5>;?=BC5>� 5>I	�29:�F11AE??A�89:� 55>�?66939L<5� D9C>?4979>7�8556C
?>CE1>75>��>1�B1=5>B@A11;�=5C�85C 4175<9:;B�25BCDDA	

5	  B 1675E11A49745�@A?E9>3911<�25BCDDA45A ,,�	

2.2 Ondervoorzitter

/	 ,5AE1>7C��?@�E5AI?5;�?6�29:�16F5I978594��45�E??AI9CC5A	

0	 #594C�45�45<571C95�E1>�45�#9=2DA7B5�E5AC575>F??A4979>7�?@�45��<75=5>5�E5A7145A9>75>�E1>�45 ,,�

)C5<C��B1=5>�=5C�45�B53A5C1A9B��45�175>41�E1>�45�E5A7145A9>75>�E1>�45�*538>9B385��?==9BB95�B1=5>	
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#594C�45�E5A7145A9>75>�E1>�45�*538>9B385��?==9BB95	

1	 &/@A�23�/:53;3<3�7<4=?;/A73�63;�A=353@ABB?2�2==?�23�03C=3523�>3?@=<3<�//<�=>�23�=44717K:3
D30@7A3�O�16=P	

2	 ,==<A�;//<23:789@�23 C3?5/23?7<53<����3< &	�	 078

3	 %?5/<7@33?A�3C3<3;3<A3<�3<�3EA?/�/1A7C7A37A3<	

2.3 Secretaris

/	  B�1675E11A49745�@A?E9>3911<�25BCDDA45A ,,�

0	 -??>C�45�E5A7145A9>75>�29:�E1>�45�@A?E9>391<5�B53A5C1A9BB5> =>�23�++�	

1	  B�E5A1>CF??A45<9:;�E??A�45�4??A�85C�B53A5C1A911C�D9C75E?5A45�F5A;I11=8545>�5>�;1>�F?A45>�29:75BC11>
4??A�55>�B53A5C1A911CB=545F5A;5A�I?>45A�25B<9BB9>7BA538C	

2	 &>CE1>7C�1<<5�2A956F9BB5<9>7�5>�7556C�5A�?>=9445<<9:;�85C�>?4975�75E?<7�11>	

3	 ,5AI5>4C�45�D9C>?4979>75>�E??A�1<<5�?66939L<5�E5A7145A9>75>	

4	 $11;C�E1>�5<;5 ?66939L<5 &��3<��� E5A7145A9>7�55>�E5AB<17�5>�9B�E5A1>CF??A45<9:;�E??A�45�E5AB@A5949>7
E1>�

� E5A7145AE5AB<175>��>11A�'	�	�<545>�5> E?<<5H21<E5A5>979>75>�

� ?66939L<5� 4?3D=5>C5>� �;<138C5>�� 25A?5@�� 45� :DA949B385� >?CD<5>�� 			��� >11A 85C 23 45B25CA5665>45
3?==9BB95@	

5	 0?A7C��9>�B1=5>B@A11;�=5C�85C 4175<9:;B�25BCDDA��E??A�45�1675B<?C5>�5>�16�C5�B<D9C5>�E5AI5;5A9>75>	

6	 0?A7C�E??A�45�49@<?=1�B�E1>�45�;1=@9?5>5>�5>�25;5AF9>>11AB	

7	 0?A7C�E??A�45�25BC5<<9>7�5>�<5E5A9>7�E1>�45�4AD;F5A;5> //<�23�1:B0@	

8	  B�E5A1>CF??A45<9:;�E??A�85C�1A38956��E5AB<175>��F54BCA9:42<145>�U�	

9	 #//9A�2?73;//<23:789@�23�03@A3:4=?;B:73?3<�C/<�23�1:B0@�9://?�C==?�4/1AB?/A73	

:	 ,==<A�;//<23:789@�23 C3?5/23?7<53<��� 3<�&	�	 078	

;	 �@� C3?/<AD==?23:789� C==?� 23 >B0:71/A73 C/<� 23� 0B<23:� &	�	+	� <//?� 23� C=::3F0/:C3?3<757<53<
�;7<@A3<@����9/:3<23?2/53<�CMM?�23�&	�	+	� =>�23�!"++�D30@7A3�����%�	

<	 �=B2A 63A�C?78D7::753?@�2=@@73? B>�A=�2/A3	��=<9=@A3<�C3?5=327<53<��9;�C3?5=327<5�3<�:78@A�C/<�23
:323<�;3A�6B<�93BG3@A/ABBA�

2.4 Voorzitter commissie financiën (of daartoe aangeduid lid)

/	 �=B2A�23�C=::32753�0=396=B27<5�C/<�63A�!"++ 078 3<�:35A�23�8//??393<7<5�C==?�=>�23��+�	

0	 .=?5A�C==?�/::3�7<<7<53<�3<�03A/:7<53<��D//?A=3 23 &	�	�63;�;/16A75A	

1	 "35A�8//?:789@�23�035?=A7<5�C==?�63A�C=:53<23�0=398//?�A3?�5=3293B?7<5�C==?�//<�23��	+		 =4�//<
23��	�	+	��D//?=>�27A�>B<A�=>�23�/53<2/�@A//A	

2	 +3?G3<2A 2?73;//:�>3?�8//?�23�?393<7<53<�<//?�23 C=::3F0/:C3?3<757<53<
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� 0357<�@37G=3<
� AD3323�63:4A�@37G=3<
� 37<23�@37G=3<

3	 .=?5A���7<�@/;3<D3?97<5�;3A�63A ����C==?�63A�//<A?3993<�C/<�23�<==2G/93:7893�@>=<@=?@

4	 ,==<A�;//<23:789@ 23�C3?5/23?7<53<����3< &	�	 078

5	 (ABB?A 7<�23�;//<2�8B<7�63A�8//?C3?@:/5�C/< 23 1=;;7@@73 <//?�23�@31?3A/?7@	

2.5 Voorzitter commissie statuten en reglementen (of daartoe aangeduid lid)

/	 ,//9A�=C3?�23�8B7@A3�A=3>/@@7<5�C/<�23�?35:3;3<A3<�C/<�23�C3?3<757<5

0	 %<AC/<5A� 33<� /4@16?74A� C/<� 63A� 2=@@73?� C/<� 3:93� =>2?/16A�� A=3C3?A?=BD2� //<� 23� 8B?727@163
1=;;7@@73@�=4�23�=>3<0/?3�//<9:/53?	

1	 %<23?G=39A�23�=<AC/<93:7896372�C/<�23�7<53273<23�C==?@A3::3<�C==?�23��	+	�3< D//9A�3?=C3?�2/A
23G3�7<�33<�?35:3;3<A/7?�//<C//?20/?3�C=?; C==?53@A3:2�D=?23<��3CA	 @/;3<�;3A�23�03A?=993<
1=;;7@@73�C==?G7AA3?@�	

2	 &/@A�23� A39@A3<� C/<� 23� (A/ABA3<� 3<�'35:3;3<A3<� //< C=:53<@�23�03@:7@@7<53<� 53<=;3<�=>�23
�	+		 =4�=>�23��	�	+	��D//?�27A�>B<A�=>�23�/53<2/�@A//A	

3	 "35A��078�C/@A@A3::7<5�C/<�33<�7<0?3B9�C/<�23�?35:3;3<A3<�C/<�63A�!"++��27A�C==?�//< 23 &	�	�
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3.1 Voorzitter commissie pers en communicatie (of daartoe aangeduid lid)
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3.2 Voorzitter commissie ontmoetingen seniores (of daartoe aangeduid lid)

/	 &A71>9B55AC�>1�25A114B<179>7�9> I9:> �?==9BB95�=5C�5>�?@�14E95B�E1> 45 '	�	�

- 'A?E9>391<5�;1=@9?5>B381@@5>

- �9>4A?>45>�5>�C5BCF54BCA9:45>

- �5;5A�E1>�#9=2DA7���1=5B���5A5>�

0	 -??>C�1<<5�>1C9?>1<5�5>�<1>45<9:;5�E5A7145A9>75>�E1>�3?=@5C9C95E5A1>CF??A45<9:;5>�29:	

1	 �?5C� 9>� B1=5>F5A;9>7� =5C 45 3?==9BB95 &>C=?5C9>75>� :5D74 45� E??A25A5949>7� E1>� 45
;1=@9?5>B381@@5>�B5>9?A5B��A55;B9>45<9>75>���>D==5A�29>>5>�45�A55;B 3< D32@A?782@163;/�@��U�	

2	 )C5<C %?5/<7@33?A�63A�=>@A3::3<�C/< 85C� 3?=@5C9C95� 5>�25;5AA57<5=5>C =5C 3< 45�2?5C5<9:BC E??A�85C
E?<75>45�3?=@5C9C95:11A ?@ 5>�<57C�49C�C5A�7?54;5DA9>7�E??A�11>�45��	,	�	 ?6�11>�45��	�	,	��F11A?@�49C
@D>C�?@�45�175>41�BC?>4//A	

3	 �?>CA?<55AC�45�F54BCA9:42<145>��=11;C� A1@@?AC5>�E1>�45�25E9>49>75>�5>�BCDDAC�45I5�>11A�45�25CA?;;5>
3?==9BB95B

4	 �A117C�45�59>4E5A1>CF??A45<9:;8594�E1>�45�3?=@5>B1C95;1B�B38594BA538C5AB	

5	 '1BC�85C�3?=@5C9C95� 5>�25;5AA57<5=5>C�C?5

6	  B�<94�E1>�45�F54BCA9:4:DAH�?6�E11A497C�55>�<94�E1> 45 3?==9BB95 16	
�5� F54BCA9:4:DAH 9B� E??A� 1<<5� ?66939L<5� ?>C=?5C9>75>� B1=5>75BC5<4� D9C� 45� E??AI9CC5A� ?6� I9:>
811A
1675E11A49745� E1> 45 3?==9BB95 &>C=?5C9>75>� 5>� 45� E??AI9CC5A� ?6� I9:>
811A� 1675E11A49745� E1> 45
B38594BA538C5AB3?==9BB95	
�5�F54BCA9:4:DAH�7556C�75E?<7�11>�45�E1BCBC5<<9>75>�5>�?@=5A;9>75>�?@�45�F54BCA9:42<145>	
,??A�45�25;5A69>1<5B��9>�85C�29:I?>45A��F?A4C�11>�45�F54BCA9:4:DAH�55>�1675E11A49745�E1>�85C�4175<9:;B
25BCDDA�C?575E?574	
�5�F54BCA9:4:DAH�I1<�9>�55ABC5�11><57�??A45<5>�5>�45�E??AI95>5�B1>3C95B�C?5@1BB5>	
 >495>�45�F54BCA9:4:DAH�45�D9CB<17 F9:I97C�F?A45>�45�25CA?;;5>5>�895AE1>�11>75C5;5>4�?@�45�8??7C5
752A138C�5>�49C�29>>5>�45 I5E5> 4175>�>1�45�F54BCA9:4	�*575>�45�25B<9BB9>75>�E1>�45�F54BCA9:4:DAH�;1>
=5>�29>>5>�45 I5E5> 4175> E5AI5C 9:/16A�7<273<3< 11>C5;5>5> 29: 45 ;<138C5>3?==9BB95 8B?727@163
1=;;7@@73 I?1<B�41C�E??AI95>�9B�9> 1AC	��	�		63A�8B?727@16�?35:3;3<A	

7	 �@�C3?/<AD==?23:789�C==?�23�>B0:71/A73�C/<�23�7<@16?78C7<5@4=?;B:73?3<��CMM?���;37�	

8	 .=?5A�C==? 23 1=<A?=:3�3<�1=??31A73 C/<�23�D32@A?782B7A@:/53< =>�23�=44717K:3�D30@7A3�O�16=P	

9	 .=?5A� C==?� 23� =>?=3>� C==?� 63A� =?5/<7@3?3<� C/<� 23� � 3B529/;>7=3<@16/>>3<� ++��� =>� 23
D30@7A3���16=��3<�7@�A3C3<@�;323�=?5/<7@/A=?	

:	 �73<A 7<�23�:==>�C/<�23�;//<2�;37�33<�035?=A7<5@C==?@A3:�7<�078�23�47</<17K:3�03633?23?	

;	 (ABB?A 7<�23�;//<2�8B<7�63A�8//?C3?@:/5�C/< 23 1=;;7@@73�<//?�23�@31?3A/?7@	



Voorstel wijziging 2014

__________________________________________________________________________________________________________________
KLVV Statuten & Huishoudelijk Reglement 2011 2014 - pagina 13

<	 ,==<A�;//<23:789@�23�&	�	�C3?5/23?7<53<�078��=4� ://A�G716�C3?A353<D==?2753<�2==?�33<�:72�C/<
G78<�1=;;7@@73	

3.3 Voorzitter commissie jeugd, opleiding, techniek en selectie (of daartoe aangeduid lid)
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3.4 Voorzitter commissie Scheidsrechterscommissie (of daartoe aangeduid lid)
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3.57 Voorzitter commissie ontmoetingen jeugd (of daartoe aangeduid lid)

/	 (938C�F54BCA9:45>�5>
?6�C?A>??95>��CF55�C575>�CF55��C?C��E95A�C575>�E95A��9>	

0	 �?5C� 9>� B1=5>F5A;9>7� =5C 45 3?==9BB95 &>C=?5C9>75>� B5>9?A5B 45� E??A25A5949>7� E1>� 45
:5D74;1=@9?5>B381@@5>��A55;B9>45<9>75>� >D==5A�29>>5>�45�A55;BD32@A?782@163;/�@���U�	

1	 &A71>9B55AC�>1�25A114B<179>7�9>�45�*538>9B385��?==9BB95�=5C�5>�?@�14E95B�E1> 23 '	�
� 'A?E9>391<5�;1=@9?5>B381@@5>�!5D74
� �5F5BC5<9:;5�;1=@9?5>B381@@5>�!5D74
� �9>4A?>45>�5>�C5BCF54BCA9:45>�:5D74
� �5��5;5A�E1> #9=2DA7�!5D74

2	 �?>CA?<55AC� 45� :5D74F54BCA9:42<145>�� =11;C� A1@@?AC5>� E1>� 45� 25E9>49>75>� 5>� BCDDAC� 45I5� >11A� 45
25CA?;;5> 3?==9BB95B	

3	 '1BC�85C�:5D743?=@5C9C95� 5>�:5D7425;5AA57<5=5>C�C?5	

4	 -??>C�>1C9?>1<5�5>�<1>45<9:;5�E5A7145A9>75>�9	E	=	�:5D74?>C=?5C9>75>�29:	

5	 )C5<C� 85C� :5D743?=@5C9C95� 5>� :5D7425;5AA57<5=5>C� =5C� 45� 2?5C5<9:BC� E??A� 85C� E?<75>45� 3?=@5C9C95:11A
;33 ?@ 5>�<57C�49C2/A C5A�7?54;5DA9>7 E??A53:352�D=?2A 11>�45��	,	��	�?6�11>�45��	�	,	��F11A?@�49C
@D>C�?@�45�175>41 BC?>4@A//A	

6	  B�<94�E1>�45�F54BCA9:4:DAH�:5D74F54BCA9:45>�?6�E11A497C�55>�<94�E1> 45 3?==9BB95 16	
�5�F54BCA9:4:DAH :5D74F54BCA9:45>� 9B�E??A�1<<5�?66939L<5�?>C=?5C9>75>�B1=5>75BC5<4�D9C�45�E??AI9CC5A�?6
I9:>
811A� 1675E11A49745� E1> 45 3?==9BB95 &>C=?5C9>75>� :5D74� 5>� 45� E??AI9CC5A� ?6� I9:>
811A
1675E11A49745�E1> 45 B38594BA538C5AB3?==9BB95	
�5� F54BCA9:4:DAH� :5D74F54BCA9:45>� 7556C� 75E?<7� 11>� 45� E1BCBC5<<9>75>� 5>� ?@=5A;9>75>� ?@� 45
F54BCA9:42<145>	
,??A�45� 25;5A69>1<5B�� 9>�85C� 29:I?>45A��F?A4C� 11>�45�F54BCA9:4:DAH� :5D74F54BCA9:45>� 55> 1675E11A49745
E1>�85C�4175<9:;B�25BCDDA�C?575E?574	
�5�F54BCA9:4:DAH�:5D74F54BCA9:45>�I1<�9>�55ABC5�11><57�??A45<5>�5>�45�E??AI95>5�B1>3C95B�C?5@1BB5>	
 >495>�45�F54BCA9:4:DAH�:5D74F54BCA9:45>��45�D9CB<17�F9:I97C�F?A45>�45�25CA?;;5>5>�895AE1>�11>75C5;5>4
?@�45�8??7C5�752A138C�5>�49C�29>>5>�45 C95> G3C3< 4175>�>1�45�F54BCA9:4	

7	 *575>� 45� 25B<9BB9>75>� E1>� 45� F54BCA9:4:DAH� :5D74F54BCA9:45>� ;1>� =5>� 29>>5>� 45 I5E5> 4175>� E5AI5C
11>C5;5>5>�29: 45 ;<138C5>3?==9BB95 I?1<B�41C�E??AI95>�9B�9> 63A�8B?727@16�?35:3;3<A	1AC	��	�	

8	 (ABB?A 7<�23�;//<2�8B<7�63A�8//?C3?@:/5�C/< 23 1=;;7@@73�<//?�23�@31?3A/?7@	

9	 �73<A 7<�23�:==>�C/<�23�;//<2�;37�33<�035?=A7<5@C==?@A3:�7<�078�23�47</<17K:3 03633?23?	

:	 ,==<A�;//<23:789@�23�&	�	�C3?5/23?7<53<�078��=4� ://A�G716�C3?A353<D==?2753< 2==?�33<�:72�C/<
G78<�1=;;7@@73	

3.68 Voorzitter commissie recreatie (of daartoe aangeduid lid)
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3.79 Voorzitter commissie beach (of daartoe aangeduid lid)
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3.108 Voorzitter commissie G-sport (of daartoe aangeduid lid)
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4.2 BEVOEGDHEDEN

4.2.1 Openbare aanklager
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4.3 BEVOEGDHEDEN

4.2.23.1 Bevoegdheden van de openbare aanklager
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4.2.33.2 Bevoegdheden juridische commissies
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4.3 WERKING
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4.3.2 Indienen van klachten
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4.3.3 Overmaken van klachten

�5�@A?E9>391<5�B53A5C1A9B��?6�45�E??AI9CC5A�E1>�85C�3?==9BB95�)C1CDC5>�5>�(57<5=5>C5>�9>�85C�75E1<�E1>�1AC9;5<
�		6� E5AI5>4C�29>>5>�45����E9:6��;1<5>45A4175>�>1�?>CE1>7BC�E1>�45�;<138C�55>�;?@95�11>�45 E??AI9CC5A�E1>�45
3?==9BB95��9>1>39L>�� 45� E??AI9CC5AB� E1>� 85C�'	�	� 5>�45� 3?==9BB95� )C1CDC5>� 5>�(57<5=5>C5>�� 45� ?@5>21A5
11>;<175A�5>�5E5>CD55< 11>�45�E??AI9CC5AB�E1>�45�25CA?;;5>�3?==9BB95B��I95�1AC9;5<��	�	��	

4.3.4 Behandeling van klachten
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4.3.7 Borgsom
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4.3.8 Juridische kosten
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4.3.9 Indienen van een scheidsrechtersverslag
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5.1 ALGEMEEN
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5.2 AANTAL STEMMEN, STEMGERECHTIGDEN

5.2.1 Stemgerechtigd
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5.2.2 Aantal stemmen
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5.3 ALGEMENE VERGADERING EERSTE SEMESTER

5.3.1 Datum en aankondiging
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5.3.2 Te verstrekken informatie
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5.3.3 Controle van de aanwezigen
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5.4 ALGEMENE VERGADERING TWEEDE SEMESTER

5.4.1 Datum en aankondiging
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5.4.2 Te verstrekken informatie
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5.4.3 Goedkeuring van het verslag van de vereniging
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5.4.4 Controle van de aanwezigen
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5.5 STEMMINGEN, QUORUM
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5.6 INTERPELLATIES
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5.7 VOORSTELLEN

5.7.1 Indienen van voorstellen
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5.7.4 Indienen van een ordemotie
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5.8 INDIENEN VAN KANDIDATUREN
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5.9 VERKIEZINGEN

5.9.1 Algemeen
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5.9.2 Verkiezingsprocedure
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5.9.3 Bekrachtiging van de commissarissen
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5.10 PROCES - VERBAALNotulen van de PAV



Voorstel wijziging 2014

__________________________________________________________________________________________________________________
KLVV Statuten & Huishoudelijk Reglement 2011 2014 - pagina 25

/	 �5C�@A?35B�E5A211<�3�<=AB:3< E1>�45�'	�	,	 F?A4C D=?23< 29>>5>�45�� �CF9>C97��;1<5>45A4175>�11>�45
E?<<5H21<E5A5>979>75> C?575I?>45>03@16790//?�53@A3:2�=>�23�!"++�D30@7A3	

0	 �5C�F?A4C�1=2CB81<E5�1<B�7?5475;5DA4�25B38?DF4��258?D45>B�B38A96C5<9:;5�?@=5A;9>75>��495�29>>5>�45
��� �E9:6C95>��;1<5>45A4175>�>1�45�41CD=�E1> E5AI5>49>7 >B0:71/A73 29:�45�@A?E9>391<5� B53A5C1A9B�F?A45>
9>75495>4	

1	 *5>I9:�45��	,		 ?6�45��	�	,	 895A?E5A�9>�1>45A5�I9>�D9CB@A11;�8556C�75411>��85225>�45�25B<9BB9>75>�E1>
495�E5A7145A9>7�D9CF5A;9>7��� �CF9>C97��;1<5>45A4175>�E?<75>4�?@�495�E1>�45�@D2<931C95�E1> 85C�@A?35B�
E5A211<23�<=AB:3< 9>�85C�?6693955<�C9:4B38A96C=>�23�!"++�D30@7A3 ����&�	

2	  >� 75E1<� E1>� 25CF9BC9>7� ?6� ?>=?75<9:;8594� C?C� D9CE?5A5>�� =17� 85C� 4175<9:;B� 25BCDDA� 45� 11>75E?38C5>
25B<9BB9>7� 9>� 25A114� 8?D45>� C?C� 45� E?<75>45� E5A7145A9>7� E1> 23 '	�	�� 41C� 25B<9BC	��5� 25B<9BB9>75>� I9:>
?>85AA?5@5<9:;�C5>I9:�25F5I5>�F?A4C�41C�A57<5=5>C5>�E1>�85C�"	�	,	�	,	�?6�45 ,,� ?E5ACA545>�F5A45>	

�	 �� (�����('���)�'

6.1 DE OFFICIELE SCHEIDSRECHTER
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6.2 LEVEREN VAN SCHEIDSRECHTERS

6.2.1 Aantal
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6.2.2 Afwijkingen
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6.3 VOLWAARDIGE OFFICIËLE SCHEIDSRECHTER

6.3.1 Definitie
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25B389;211A�9B�?=�JJ>�F54BCA9:4�@5A�F55;59>45�C5�<5945>	
�5>� &66939L<5� )38594BA538C5A� 495� C5E5>B� B@5<5A� ?6� 3?138� 9B�� I1<� 1<B� E?<F11A4975� B38594BA538C5A
25B38?DF4�F?A45>��9>495>�89:�I938�C9:45>B�85C F55;59>45�C5A�25B389;;9>7�BC5<C�2D9C5>�45�=?=5>C5>�41C
I9:>�@<?57�B@55<C�5>�9>495>�89:�?@�85C�59>45�E1>�85C�B59I?5>�=9>BC5>B����F54BCA9:45>�I1<�75<594�85225>	

6.3.2 Afwijkingen

/	 �3<�%44717K:3�(16372@?316A3?�273�A3C3<@�@>3:3?�3<
=4�1=/16�7@��=4�33<�/<23?3�4B<1A73�07<<3<
G78<� 1:B0� 6334A�� G/:� /:@� C=:D//?2753� @16372@?316A3?� 03@16=BD2� D=?23<�� 7<273<� 678� G716
A7823<@�63A�D33937<23� A3?�03@167997<5�@A3:A�0B7A3<�23�;=;3<A3<�2/A� G78<�>:=35� @>33:A� 3<
7<273<�678�=>�63A�37<23�C/<�63A�@37G=3< ;7<@A3<@����D32@A?7823<�G/:�53:372�63003<	

0	 �5>�&66939L<5�)38594BA538C5A�495�5>;5<�?@�I1C5A417�25B389;211A� 9B�F?A4C E??A�
��25B38?DF4�1<B
55>�E?<F11A4975�B38594BA538C5A	

1	 �5>�&66939L<5�)38594BA538C5A�495�5>;5<�?@�I?>417�25B389;211A�9B�F?A4C�E??A��
��25B38?DF4�1<B�55>
E?<F11A4975�B38594BA538C5A	

6.3.3 Opmerking

�5  3B52@16372@?316A3? �I95��	�� 9B�755>�E?<F11A4975 =44717K:3 B38594BA538C5A	
%>:3727<5@�;=2/:7A37A3<�D=?23<�7<�63A�?35:3;3<A�@16372@?316A3?@�03@16?3C3<	

6.4 DE JEUGDSCHEIDSRECHTER

6.4.1 Definitie

�5>�:5D74B38594BA538C5A�F?A4C�1<B 4DB41>97�:11A<9:;B�E??A754A175> 4??A�45 E?<<5H21<E5A5>979>7 E1>
11>B<D9C9>7��8556C�55>�=9>9=D=�<556C9:4 E1>����:11A�E??A�$?4D<5� ��E1>����:11A�E??A�$?4D<5�  ��E1>���
:11A�E??A$?4D<5�   ?@�85C�=?=5>C�E1>�E??A4A138C�5>�9B�55>�29:�45 ,,� 11>75B<?C5>�<94��I95�??;
�	�	�	�	

6.4.2 Categorieën

6.4.2.1 Jeugdscheidsrechter Module I

�	�		�	� �3C=3526372

�5� !5D74B38594BA538C5A� $?4D<5�  � 9B� 25E?574� E??A� 85C� <5945>� E1>� F54BCA9:45>� E1>
75F5BC5<9:;5�:5D74A55;B5>�E1>�>9E51D��� 5>���:5D74	

�	�		�	 +==?D//?23�=;�63A�A3�D=?23<

�5>�?@<5949>7B3DABDB�=?4D<5� �E?<75>�495�:11A<9:;B�F?A4C�9>75A938C�4??A�85C�'	)	�	

�	�		�	� +==?D//?23�=;�63A�A3�0:78C3<

�??A�85C�'	)	�	� 9>75A938C5�29:B38?<9>7B3DABDBB5>�E?<75>�9>495>�85C�'	)	�	�49C�>??4I1;5<9:;
138C	

6.4.2.2 Jeugdscheidsrechter Module II

�	�			� �3C=3526372
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�5� !5D74B38594BA538C5A� $?4D<5   � 9B� 25E?574� E??A� 85C� <5945>� E1>� 1<<5� 75F5BC5<9:;5
:5D74F54BCA9:45>	

�	�			 +==?D//?23�=;�63A�A3�D=?23<

1	 �5�25E?5748594�:5D74B38594BA538C5A�=?4D<5� �25I9CC5>	

2	 �5>�?@<5949>7B3DABDB�=?4D<5�  �E?<75>�9>75A938C�4??A�85C�'	)	�	

�	�			� +==?D//?23 =;�63A�A3�0:78C3<

�??A�85C�'	)	�	� 9>75A938C5�29:B38?<9>7B3DABDBB5>�E?<75>�9>495>�85C�'	)	�	�49C�>??4I1;5<9:;
138C	

6.4.2.3 Jeugdscheidsrechter Module III

�	�		�	� �3C=3526372

�5� !5D74B38594BA538C5A� $?4D<5�    � 9B� 25E?574� E??A� 85C� <5945>� E1>� 1<<5� 75F5BC5<9:;5
:5D74F54BCA9:45>�5>�E1>�1<<5�@A?E9>391<5�A5B5AE5>F54BCA9:45>	

�	�		�	 +==?D//?23�=;�63A�A3�D=?23<

1	 �5�25E?5748594�:5D74B38594BA538C5A�=?4D<5�  �25I9CC5>	

2	 �5>�?@<5949>7B3DABDB�=?4D<5�   �E?<75>�9>75A938C�4??A�85C�'	)	�	

�	�		�	� +==?D//?23�=;�63A�A3�0:78C3<

�??A�85C�'	)	�	�9>75A938C5�29:B38?<9>7B3DABDBB5>�E?<75>�9>495>�85C�'	)	�	�49C�>??4I1;5<9:;
138C	

�	�		�	� %>;3?97<5

�5>�75F5I5>�&66939L<5�)38594BA538C5A�;1>�?@�EA117�E1>�I9:> E?<<5H21<E5A5>979>7 E1>
11>B<D9C9>7�E??A�85C�<?@5>45 B59I?5> ?@75>?=5>�F?A45>�9>�45�<9:BC�E1>�:5D74B38594BA538C5AB
$?4D<5�   �E1>�45�25CA?;;5> E?<<5H21<E5A5>979>7 =9CB�C?5<1C9>7�E1>�85C�'	)	�	� >495>�85C
'	)	�	�85C�>??4I1;5<9:;�138C��E?<7C�89:�55ABC�55>�4??A�85C�'	)	�	�9>75A938C5�29:B38?<9>7B3DABDB	

6.4.2.4 Aspirant Scheidsrechter

�	�		�	� �5E?5748594

�3� �@>7?/<A� (16372@?316A3?� 7@� 03C=352� C==?� 63A� :3723<� C/<� /::3� 53D3@A3:7893� 83B52D32@A?7823<� 3<� C/<� /::3
>?=C7<17/:3�?3@3?C3<D32@A?7823<��3<�9/<�2==?�63A�&	(	�	�//<532B72�D=?23<�C==?�>?=C7<17/:3�83B52D32@A?7823<
3<�C==?�23�D32@A?7823<�C/<�23�://5@A3�>?=C7<17/:3�@3<7=?3@?339@3<	

�	�		�	 ,??AF11A45�?=�85C�C5�F?A45>

/	 �3�03C=3526372�83B52@16372@?316A3?�;=2B:3�����03G7AA3<	

0	 (:/53<�7<�33<�A3@A�7<53?716A�2==?�63A�&	(	�	��D//?</�33<�C==?�63A�:=>3<23�@37G=3<�53C/:7233?23��@>7?/<A
(16372@?316A3?@9//?A�B7A53?379A�D=?2A	

�	�		�	� ,??AF11A45�?=�85C�C5�2<9:E5>

�==?�63A�&	(	�	�7<53?716A3�078@16=:7<5@1B?@B@@3<�C=:53<�7<273<�63A�&	(	�	�27A�<==2G/93:789�/16A	

�	�		�	� ,??AF11A45�?=�4??A�C5�BCA?=5>�C?C�"1>49411C )38594BA538C5A���&66939L<5�)38594BA538C5A�

1	 .716�>3?@==<:789�9/<272//A�@A3::3<�078�63A�&	(	�	�C==?�//<C/<5�C/<�63A�@37G=3<�D//?7<�;3<�D3<@A�2==?�A3
@A?=;3<	

2	 #7<7;//:�C784�2==?�63A�&	(	�	�//<532B723�D32@A?7823<�:3723<	

3	 �33:<3;3<� //<� 3<� @:/53<� 7< 23� >?=3C3<� 3<� @A/53@� C==?G73<� C==?� 23� =>:3727<5� C/<� 33<� %44717K:3
(16372@?316A3?��G73��	��	
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4	 #7<7;B;�JJ<�C=::32753�D33937<23�2/5�03@16790//?�G78<	

6.4.3 Vergoeding

%4471733:� 7@� 3?� 533<� C3?5=327<5� C==?G73<	��3<��@>7?/<A� (16372@?316A3?� //<532B72�2==?� 63A� &	(	�	� 9?785A� 23
C3?5=327<5�G=/:@�C==?G73<�C==?�33<�!/<272//A�(16372@?316A3?	

6.4.4 Aanduiding

�3� A6B7@>:=35� 7@� C3?/<AD==?23:789� C==?� 23� //<2B727<5	 �3A� 7@� <73A� <==2G/93:789� 2/A� 23� //<532B723
 3B52@16372@?316A3?�//<53@:=A3<�7@�078�23�A6B7@>:=35��<=16 078�23�03G=393<23�>:=35	

6.4.5 Verantwoordelijkheid

)7823<@�23�D32@A?782�6334A�23� 3B52@16372@?316A3?�23G3:423�03C=3526372�/:@�33<�%44717K:3�(16372@?316A3?	��78
273<A�=>�63A�D32@A?7820:/2�<//@A�G78<�<//;�==9�G78<�++��//<@:B7A7<5@<B;;3?�A3�<=A3?3<	
�<53C/:�33<�D32@A?782�53:372�D=?2A�2==?�33<�;7<23?8/?753� 3B52@16372@?316A3?�273<A�23�A3??37</453C//?27523
63A�D32@A?7820:/2�;323�A3�=<23?A393<3<�;3A�23� 3B52@16372@?316A3?�7<�63A�C/9�C/<�23�@16372@?316A3?	

6.4 DE JEUGDSCHEIDSRECHTER

6.4.1.6 Jeugdscheidsrechterslijsten

/	 %1�85C�E?<75>�E1>�55>�?@<5949>7B3DABDB�F?A45>�45�>95DF5�:5D74B38594BA538C5AB�11>�45�25BC11>45
E?<<5H21<E5A5>979>7B<9:BC�C?575E?574	���5�11>75@1BC5�<9:BC�E1>�:5D74B38594BA538C5AB�@5A
E?<<5H21<E5A5>979>7 F?A4C�75@D2<9355A4 ��38?�5>�-52B9C5�=> 23�!"++�D30@7A3�����%� E??A
85C�<?@5>45�B59I?5>	���5 E?<<5H21<E5A5>979>75> ;D>>5>�?@�55>E?D4975�11>EA117�29:�45�'	)	�	�
B53A5C1A9B�55>�75E1<9455A45�164AD;�E1>�45I5�<9:BC�25;?=5>	
�3 '	)	�	�8?D4C�45I5�<9:BC5> 1<B�:5D74B38594BA538C5AB25BC1>4 29:	

0	 ,??A�45 25BC11>45�:5D74B38594BA538C5AB�F?A4C�5A�29:�11>E1>7�E1>�85C�B59I?5>�55>�<9:BC�E1>
:5D74B38594BA538C5AB�@5A E?<<5H21<E5A5>979>7 75@D2<9355A4 =>�23�!"++�D30@7A3�����%�	��38?
5>�-52B9C5�	
�5 E?<<5H21<E5A5>979>75> ;D>>5>�?@�55>E?D4975�11>EA117�29:�45�'	)	�	�B53A5C1A9B�55>�75E1<9455A45
164AD;�E1>�45I5�<9:BC�25;?=5>	
%1�55>�5E5>CD5<5�29:B38?<9>7B3DABDB�9>75A938C�4??A�85C�'	)	�	��9>495>�85C�'	)	�	�49C�>?497�138C�
ID<<5>�45�<9:BC5>�E1>�:5D74B38594BA538C5AB�@5A E?<<5H21<E5A5>979>7 11>75@1BC�F?A45>�E?<75>B�45
11>F5I978594�E1>�45�:5D74B38594BA538C5AB�C9:45>B�45I5�29:B38?<9>7B3DABDB	���A�I1<�41>�55>�>95DF5
<9:BC�E1>�:5D74B38594BA538C5AB�@5A E?<<5H21<E5A5>979>7 75@D2<9355A4 D=?23<�=>�23�!"++�D30@7A3
����%���38?�5>�-52B9C5��F?A45> 495�75<497�9B�E1>16�45�41CD=�E1>�45�29:B38?<9>7B3DABDB	
�5 E?<<5H21<E5A5>979>75> ;D>>5>�?@�55>E?D4975�11>EA117�29:�45�'	)	�	�B53A5C1A9B�55>�75E1<9455A45
164AD;�E1>�45I5�<9:BC�25;?=5>	

6.4.7 Opmerkingen

/	 �5>�F54BCA9:4�;1>�1<C9:4�75<594�F?A45>�4??A�55>�&66939L<5�)38594BA538C5A	

0	 �5>�@<?57 ;1>�1<C9:4�55>�11>EA117� 9>495>5>�E??A�85C� 11>4D945>�E1>�55>�&66939L<5�)38594BA538C5A
�4??A�85C�'	)	�	��?=�55>�:5D74F54BCA9:4�C5�<5945>	� >495>�85C�'	)	�	�9>711C�?@�45I5�11>EA117��BC11C
45�11>EA175>45�@<?57�9>�E??A�45�B38594BA538C5AB?>;?BC5>	

1	 �<<5� ?@<5949>7B� 5>� 29:B38?<9>7B3DABDBB5>� ID<<5>� ;5>211A� 75=11;C� F?A45>� E91� 85C� ?6693955<
C9:4B38A96C�����&��5>�E91�45�F52B9C5�E1>�85C "#,,

2	 $5>� ;1>� 5>;5<� 455<>5=5>� 11>� 55>� ?@<5949>7B� ?6� 29:B38?<9>7B3DABDB� 9>495>� =5>� 895AE??A� ?@
E??A81>4� F5A4� 9>75B38A5E5>� 4??A 45� B53A5C1A9B� ?6� E??AI9CC5A� E1>� 45 E?<<5H21<E5A5>979>7 E1>
11>B<D9C9>7�E?<75>B�45�=?41<9C59C5>�E5A=5<4�9>�45�25;5>4=1;9>7	

3	  >495>� 4??A� ?=BC1>4978545>� 2<9:;C� 41C� 55> E?<<5H21<E5A5>979>7 >95C� 9>� ?A45� ;1>� I9:>� =5C� 85C
11>4D945>�E1>�55>�:5D74B38594BA538C5A E??A�85C�>9E51D�9>�31BD��258?D4C�85C�'	)	�	�I938�85C�A538C
E??A�?=�D9CI?>45A9>75>�C?5�C5�BC11>	
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6.4.82 Sanctie

,??A =44717K:3 F54BCA9:45> 273� <73A 75<594 D=?23< 4??A� 55> @5AB??>�� 495� >?38� &6693955<� >?38
!5D74B38594BA538C5A C/<� 63A� 8B7@A3� <7C3/B� =4� 33<� =44717K:3� @16372@?316A3? 9B� 25E?574� E??A� 85C
>9E51D� 9>� 31BD� 5> F11AE??A� E??AI95>� 9B� 41C� I5� ID<<5>� 75<594�F?A45>� 4??A� 55>� !5D74B38594BA538C5A�
F?A4C�45�C8D9B B@5<5>45 E?<<5H21<E5A5>979>7 252?5C�=5C�45�E??AI95>5�2?5C5	

7. VORMINGSAVONDEN

�3 '	�	� ;1>� 1<75=5>5� ?6� A579?>1<5� E?A=9>7B1E?>45>� 9>A938C5>� E??A� 45 E?<<5H21<E5A5>979>7B25BCDA5>�� CA19>5AB�
B@5<5AB�?6�45A45>	��5I5�1E?>45>�;D>>5>�D9C55><?@5>45�?>45AF5A@5>�25CA5665>��I?1<B�>95DF5��B@5<�A575<B��3<9>93B�
14=9>9BCA1C95E5�E5A@<938C9>75>��3DABDBB5>��5C3		
�5C�29:F?>5>�E1>�45I5�E?A=9>7B1E?>45>�;1>�E5A@<938C5>4�F?A45>�75BC5<4	� >�41C�75E1<�9B�5A�E??A�45�11>E1>7�5>�29:
85C�59>45�E1>�45�13C9E9C59C�55>�11>F5I978594B3?>CA?<5	
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Gebruikte afkortingen: P.C. >> Provinciaale Commissieté Limburg
P.S.C. >> Provinciale Scheidsrechters Commissie Limburg
SR >> Scheidsrechter (M/V)
KLVV >> Koninklijk Limburgs Volleybal Verbond
VVB >> Vlaamse Volleybalbond
E-mail >> Elektronische post

Waar HIJ/ZIJN staat, wordt ook ZIJ/HAAR bedoeld.

ART. 1 :SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

Voor de samenstelling en bevoegdheden, verwijzen we naar het huishoudelijk reglement

ART.2 :WERKING

1 Algemeen

!� �32,�1;80+09*/,�*6440990,�09�9(4,5.,9:,3+�;0:��+,�<668@0::,8��+,�9,*8,:(809�,5�@,9�3,+,5�

"� &668� ,32,� <,8.(+,805.� =68+,5� (33,� 3,+,5� <(5 $% ),:8,--,5+,� *6440990,� 67.,86,7,5�� �01
.,3012/,0+�<(5� 9:,44,5� 09�+,� 9:,4�<(5�+,�<668@0::,8�+66893(..,<,5+�� 4 8,*/:9.,3+0.� :,� 2;55,5
<,8.(+,8,5�� 46,:,5� 4059:,59� +80,� 3,+,5� @,:,3,5�� <668@0::,8� 05),.8,7,5�� �,+,5� <(5� =0,� ,8� ,,5
<,846,+,5�<(5�),:8622,5/,0+�)01�+,�:,�),/(5+,3,5�@((2� 09��46.,5�50,:�@,:,3,5� Leden van wie er
een vermoeden van betrokkenheid bij de te behandelen zaak is, mogen echter wel als getuige
opgeroepen worden, doch mogen echter niet bij de voorbespreking of de beraadslaging aanwezig
zijn�

2 Indienen van klachten

�,+,8,�23(*/:�46,:�

!� �,�-,0:,5�((5+;0+,5�=((867�@,�.,9:,;5+�09�

"� �;0+,3012 <,84,3+,5�=((8:6,�@,�9:8,2:�

#�  5+,8:,2,5+�@015�+668�
	�+,�23(.,8��05+0,5�05.,+0,5+�+668�,,5�05+0<0+;,,3�
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�+,�<668@0::,8�,5�9,*8,:(809��05+0,5�05.,+0,5+�5(4,59�,,5 <633,?)(3<,8,50.05.�

��+,�<668@0::,8�<(5�+,�),:8,--,5+,�*6440990,��05+0,5�05.,+0,5+�5(4,59�,,5�*6440990,�
�01� ,,5�5(4,59 $% !����<(5�/,:���&& 05.,+0,5+,�23(*/:�46,:�+,�<,8:,.,5=668+0.,8� :,8
@0::05.�),9*/022,5�6<,8�,,5�<634(*/:�<,83,,5+�+668�/,:�+(.,30129�),9:;;8�

$� �5�AA5��	��,>,473((8�((5.,:,2,5+�<,8@65+,5�=68+,5 6-�(-.,.,<,5�4,:�,,5�(-.0-:,-684;30,8
(39�),=019�

	�� � ((5�+,�786<05*0(3,� 9,*8,:(809� �.,(+8,99,,8+�(39��+,�/,,8 6- 4,<8���� :,5@01�6<,8,,52649:0.
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HOOFDSTUK 1 : NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR

Artikel 1.
De vereniging zonder winstoogmerk neemt als benaming: "VZW Koninklijk Limburgs Volleybal Verbond"
afgekort "KLVV".
Bij besluit van 16 augustus 2001 werd de vereniging zonder winstoogmerk gemachtigd om de benaming
"Koninklijk Limburgs Volleybal Verbond", afgekort "KLVV" te voeren.

Artikel 2.
De zetel is gevestigd te 3500 HASSELT, Monseigneur Broekxplein 6 Hendrik van Veldekesingel 150, bus 50.
Voor al haar wettelijke verplichtingen ressorteert zij onder het gerechtelijk arrondissement HASSELTLimburg.
Zij kan door een gewone beslissing van de raad van bestuur worden verplaatst.

Artikel 3.
De vereniging heeft tot doel:
De bevordering van de lichamelijke opvoeding in het algemeen en de organisatie van de volleybalsport, in al haar
aspecten, in het bijzonder. Zij richt tevens alle mogelijke competities in voor seniores, jeugd, recreanten, beach, G-
sport en dit zowel op zelfstandige basis, als in samenwerking met andere volleybalverbonden in Vlaanderen, België,
Europa en waar dan ook.
Met het oog op het verwezenlijken van dit doel, mag de vereniging roerende en onroerende goederen kopen,
verkopen, vervreemden, huren of verhuren, met hypotheek bezwaren, ontlenen of uitlenen, in erfpacht geven of
nemen, in concessie nemen, schenkingen en handgiften ontvangen, op voorwaarde dat de opbrengst wordt bestemd
voor het maatschappelijk doel van de vereniging.
De vereniging zal werkzaamheden van financiële aard mogen verrichten, voor zover ze dienstig zijn voor de
realisatie van het doel van de vereniging of de opbrengst ervan aan het doel van de vereniging wordt besteed.

Artikel 4.
De vereniging wordt is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK 32 : DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 115.
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste 5 leden.
Deze raad van bestuur zal fungeren onder de benaming: "PROVINCIAALe COMITE COMMISSIE KLVV".
Afgekort de PC.

Artikel 126.
De raad van bestuur vormt een dagelijks bestuur, bestaande uit: de voorzitter, de ondervoorzitter, en de secretaris. ,
de financieel beheerder en de voorzitter Statuten en Reglementen. De raad van bestuur bepaalt de
bevoegdheden van het dagelijks bestuur.

Artikel 137.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van 4 jaren die steeds verlengbaar is.
Hun mandaat is kosteloos.
Ze worden benoemd door de statutaire algemene vergadering van het tweede semester in de functie, waarvoor zij
zich kandidaat gesteld hebben.
Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze van verkiezing en de termijn het verkiezingsschema van het
mandaat.
Indien een bestuurder tijdens voornoemde termijn zijn ontslag indient of ontslagen wordt, zal tijdens de
eerstvolgende statutaire vergadering van het tweede semester een nieuwe bestuurder in zijn functie worden
verkozen. In afwachting van deze vergadering kan de raad van bestuur een bestuurder coöpteren, bij voorkeur uit de
leden van het comitécommissie dat de aftredende bestuurder voorzit.
Voor de functies van het dagelijks bestuur wordt bij voorkeur een ander lid van de raad van bestuur in die functie
gecoöpteerd die op zijn beurt zal vervangen worden volgens de procedure in de voorgaande alinea.
Hun benoeming, ontslag of afzetting wordt binnen de maand na bekrachtiging op de algemene vergadering
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ingediend bij de bijlagen van het Belgisch Staatsblad voor publicatie.
Een bestuurder wordt als ontslagnemend beschouwd als hij zonder wettige reden drie vergaderingen, gerekend van
september tot augustus, niet heeft bijgewoond in het lopende seizoen, gerekend van augustus t.e.m. juni.
Het ontslag van een bestuurder gaat pas in na de eerstvolgende statutaire algemene vergadering.

Artikel 148.
De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter en of de secretaris. Het dagelijks bestuur verzamelt de
agendapunten en stelt de agenda samen. Als één derde van de leden van de raad van bestuur er om vragen, moet de
raad van bestuur worden samengeroepen.
De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer minstens de helft plus één van de leden aanwezig is.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend.
De raad van bestuur kan op haar vergadering leden van de commissies, gewone leden of derden uitnodigen.
Deze hebben geen stemrecht.

Artikel 159.
Van iedere vergadering worden notulen opgesteld die door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend en die
door de secretaris of een ander door de raad van bestuur aangewezen lid van de raad van bestuur worden
bijgehouden in een daartoe bestemd register.

Artikel 1610.
De raad van bestuur leidt de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Zij is bevoegd voor alle
aangelegenheden en rechtshandelingen behalve voor deze die de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene
vergadering hebben zijn voorbehouden.
Voor handelingen van de vereniging opzichtens derden is de handtekening van de voorzitter en secretaris of van
minstens 2 leden van de raad van bestuur, die daartoe door de raad van bestuur worden aangeduid, vereist.
Voor de uitvoering van financiële verrichtingen is de handtekening van de voorzitter van de commissie Financiën
voldoende.

Artikel 1711.
De bestuurders oefenen de functie uit, waarin zij door de algemene vergadering zijn verkozen. Zij zijn uit hoofde
van hun functie voorzitter van hun commissie. Zij bepalen zelf de samenstelling van hun commissie (rekening
houdend met het huishoudelijk reglement voor het maximum aantal) met uitzondering van de juridische
commissies, waarvan de samenstelling door de algemene vergadering van het tweede semester wordt bekrachtigd.
Zij kunnen enkel een andere functie uitoefenen in het geval van art. 137, 6de en 7de alinea, van de statuten.

HOOFDSTUK 2 3 : DE LEDEN

Artikel 612.
De stemgerechtigde leden zijn de voorzitters en secretarissen, of de door deze gemandateerde afgevaardigden, van
de bij de Vlaamse Volleybalbond aangesloten volleybalverenigingen met een stamnummer voorafgegaan door de
hoofdletter L. aangesloten clubs (bij de VVB aangesloten met een stamnummer voorafgegaan door de letter
"L"), die vertegenwoordigd worden door 2 stemgerechtigde clubleden: voorzitter en secretaris of de door
hun gemandateerde(n), lid van de betreffende club.
Het aantal stemgerechtigde leden (Clubs) bedraagt minstens drie.
Indien een stemgerechtigd clublid wordt uitgesloten overeenkomstig art. 916, zal de volleybalvereniging in zijn
vervanging voorzien.

Artikel 513.
Alle leden zijn aangesloten bij de Vlaamse Volleybalbond Toegetreden leden zijn de bestuursleden en leden van
de commissies, deze hebben op zich geen stemrecht tenzij in situaties expliciet vermeld.

Artikel 714.
De raad van bestuur bepaalt of er een jaarlijkse bijdrage verschuldigd is en welk het bedrag van deze bijdrage is.

Artikel 815.
Een lid (club) van de algemene vergadering is van rechtswege ontslagen zonder dat hiervoor de goedkeuring van de
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statutaire algemene vergadering nodig is, wanneer het als voorzitter of secretaris van een volleybalvereniging wordt
opgevolgd en vervangen, of wanneer de volleybalvereniginghet niet meer aangesloten is bij de Vlaamse
Volleybalbond of naar een andere provincie overgaat.
Een lid dat van rechtswege ontslagen is, kan geen vergoeding of teruggave van gestorte bijdragen eisen.

Artikel 916.
Uitsluiting en ontslag van een lid
De raad van bestuur kan een ontslag van een lid (club) weigeren indien er openstaande schulden zijn., indienIn
het geval dat door dit ontslag het aantal leden zou verminderd worden tot minder dan drie,. In dat geval roept de
raad van bestuur de algemene vergadering samen ten einde over de ontbinding van de vereniging te beslissen.
Anderzijds kan de raad van bestuur een lid wegens ernstige redenen uitsluiten. Deze beslissing dient bekrachtigd te
worden op de eerstvolgende statutaire algemene vergadering.
De volleybalvereniging, waartoe het lid behoort dat ontslagen of uitgesloten is, dient een andere persoon aan te
wijzen die de volleybalvereniging op de algemene vergadering vertegenwoordigt.
Een lid (noch zijn vertegenwoordiging), dat uitgetreden of ontslagen is, kan geen vergoeding of teruggave van
gestorte bijdragen eisen.

Artikel 1017.
Alle leden zijn door hun lidmaatschap van de vereniging onderworpen aan de statuten en reglementen van de
vereniging, van het Koninklijk Belgisch Volleybalverbond (K.B.V.B.V.) en van de Vlaamse Volleybalbond (VVB).
Zij zijn tevens onderworpen aan de terzake geldende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen inzake
medisch verantwoorde sportbeoefening, de vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar, de
betoelaging van de sportfederaties en alle andere overheidsbepalingen die op de sportbeoefening betrekking hebben.
Gezien hun hoedanigheid van lid, namelijk vertegenwoordigd doorals voorzitter en secretaris van een bij de VVB
aangesloten volleybalvereniging, zijn ook alle bij de VVB aangesloten leden van deze volleybalvereniging
onderworpen aan alle voornoemde bepalingen.

HOOFDSTUK 4 : DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18.
De algemene vergadering is samengesteld uit alle stemgerechtigde leden van de verenigingvertegenwoordigers van
de aangesloten clubs (zie Artikel 12).
Iedere lid vertegenwoordiger beschikt over slechts over één stem.
De leden vertegenwoordigers die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen een schriftelijke volmacht geven aan andere
personen van de volleybalvereniging die zij vertegenwoordigen. Zij kunnen echter geen volmacht geven aan
personen die reeds lid zijn van de algemene vergadering.
De bestuurders beschikken over geen stemrecht, met uitzondering van hetgeen bepaald is in art. 23 van de statuten.
Indien zij tezelfdertijd voorzitter of secretaris zijn van een volleybalvereniging, mogen zij een ander lid van hun
volleybalvereniging een schriftelijke volmacht geven, ook al zijn ze zelf aanwezig.

Artikel 19.
Er zijn twee vaste jaarlijkse algemene vergaderingen, respectievelijk in het eerste semester (A.V.1.) en in het tweede
semester (A.V.2.).
Daarnaast kan een buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen door de raad van bestuur en dit op
verzoek van de raad van bestuur zelf of op verzoek van minstens één vijfde van de leden die dit schriftelijk aan de
raad van bestuur vragen. De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om over alle onderwerpen beslissingen
te nemen, met inbegrip van de onderwerpen, vermeld in de artikelen 20 en 21.
De volleybalverenigingen, waarvan één of beide leden vertegenwoordigers niet aanwezig zijn op een algemene
vergadering of die deze voortijdig verlaten, dienen een administratieve bijdrage te betalen die zal worden bepaald in
het huishoudelijk reglement of in de boetenlijst van het competitiereglement.

Artikel 20.
De statutaire algemene vergadering van het tweede semester is bevoegd voor :
- het benoemen, afzetten en ontslaan van de bestuurders;
- het wijzigen van de statuten;
- het stemmen en wijzigen van het huishoudelijk reglement;
- het ontbinden van de vereniging;
- het goedkeuren van de begrotingen;
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- het uitsluiten van een lid;
- het aanvaarden van nieuwe leden;
- het bekrachtigen van de samenstelling van de juridische commissies
- het bekrachtigen van de aanstelling van de openbare aanklager
- het goedkeuren van de verslagen van de verschillende commissies;
- het goedkeuren van de beslissingen van de raad van bestuur, het verlenen van decharge aan de bestuurders

decharge te verlenen en het nemen van elke beslissing te die de statutaire of wettelijke macht van de raad
van bestuur te buiten gaat
beslissing te nemen die de statutaire of wettelijke macht van de raad van bestuur te buiten gaat;

- het aanduiden van de commissarissen die de rekening zullen goedkeuren;

Artikel 21.
De algemene vergadering van het eerste semester is bevoegd voor :
- het goedkeuren van het competitie- en bekerreglement met boetelijst voor het volgende competitiejaar; indien na

aanvaarding van voorstellen of van amendementen op het competitiereglement blijkt dat er
interpretatieproblemen of tegenstrijdigheden ontstaan, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om de
aangenomen teksten aan te passen zonder dat de bedoeling ervan gewijzigd kan worden. De laatste aanpassingen
hebben voorrang op oudere bepalingen;

- het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen boekjaar goed te keuren en het verlenen van ontlasting
aan de voorzitter van de commissie Financiën hiervan ontlasting te geven.

- het aanduiden van de commissarissen die de rekening zullen goedkeuren;

Artikel 22.
De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de voorzitter en de secretaris en dit op verzoek van de
raad van bestuur of op verzoek van minstens 1/5deéén vijfde van de stemgerechtigde leden.
De leden worden minstens 75 dagen voor de algemene vergadering verwittigd van de datum van de algemene
vergadering via een aankondiging in het officiële tijdschriftop de website KLVV "ECHO". Minstens 30 dagen voor
de algemene vergadering worden de leden via het officiële tijdschriftde website KLVV "ECHO" voor deze
algemene vergadering uitgenodigd, waarbij een overzicht wordt meegedeeld van alle agendapunten en met, in
voorkomend geval, de door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan de statuten, het huishoudelijk
reglement of het competitie- en bekerreglement, boetelijst, ....
De raad van bestuur kan van deze termijnen afwijken ingeval een buitengewone vergadering wordt samengeroepen.
Het toevoegen van agendapunten is enkel toegelaten mits toestemming van een twee derde meerderheid van de
aanwezige leden en vóór de vergadering aan de bespreking van de agenda begint.

Artikel 23.
De besluiten van de algemene vergadering zijn geldig indien ze genomen zijn bij gewone meerderheid van de
aanwezige ledenstemgerechtigten. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die de
vergadering voorzit, doorslaggevend.

Artikel 24.
De algemene vergadering kan slechts geldig over een statutenwijziging of ontbinding beraadslagen indien
twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een statutenwijziging of ontbinding van de vereniging is slechts geldig indien twee derde van de aanwezige
vertegenwoordigers van de leden ermee instemmen.
Indien er niet voldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt binnen de maand een nieuwe algemene
vergadering samengeroepen.
Ook in dit geval kan een statutenwijziging of ontbinding slechts aangenomen worden met een twee derde
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde vertegenwoordigers van de leden.
Er is echter niet vereist, in tegenstelling tot de eerste vergadering, dat twee derde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.

Artikel 25.
De procedure van artikel 24 wordt eveneens gevolgd indien een wijziging van het doel van de vereniging op de
dagorde staat. In dat geval is echter wel de eenparigheid4/5 van de stemmen vereist.

Artikel 26.
Voor het uitsluiten van een lid, is een twee derde meerderheid van de aanwezige vertegenwoordigers der leden
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vereist.

Artikel 27.
Van elke algemene vergadering worden door de secretaris of zijn daartoe aangeduide vervanger, notulen opgesteld,
die bewaard worden in een daartoe bestemd register. De notulen worden geldig ondertekend door de secretaris en
de voorzitter of door 2 leden van de raad van bestuur.

HOOFDSTUK 5 : REKENINGEN EN BEGROTINGEN

Artikel 28.
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
De begroting en de rekeningen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de daartoe overeenkomstig de artikelen 20
en 21 bevoegde algemene vergadering.
De door de algemene vergadering van het tweede semester aangestelde commissarissen worden ter controle van de
rekeningen door de voorzitter van de commissie Financiën uitgenodigd ten laatste tien dagen vóór de datum van de
algemene vergadering van het eerste semester en brengen hiervan verslag uit op de algemene vergadering van het
eerste semester die beslist over de ontlasting van de voorzitter van de commissie Financiën.
De commissarissen hebben het recht op inzage van alle bescheiden die ze voor hun onderzoek nodig achten. Deze
worden hen op eenvoudig verzoek door de voorzitter van de commissie Financiën ter beschikking gesteld.

HOOFDSTUK 6 : ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 29.
Ingeval van ontbinding door de algemene vergadering of gerechtelijke ontbinding, benoemt de algemene
vergadering of de rechtbank, één of meer vereffenaars.
Zij bepaalt eveneens de vergoedingen voor de vereffenaar(s).

Artikel 30.
De algemene vergadering bepaalt tevens aan welke vereniging of organisatie het netto-actief na vereffening zal
worden geschonken.
Indien de begunstigde niet (meer) bestaat, zal de algemene vergadering in het ontbindingsbesluit bepalen aan welke
vereniging het netto-actief zal worden geschonken.

SLOTBEPALING

Artikel 31.
Voor al wat niet in de statuten bepaald is, blijft de wetgeving op de Vzw’s van toepassing.

Artikel 32.
In afwijking van hetgeen bepaald is in art. 12 van deze statuten, worden de eerste bestuurders benoemd op de
stichtingsvergadering van de vereniging. Zij worden benoemd voor de periode tot aan de statutaire algemene
vergadering van het tweede semester van het jaar, waarin volgens het vroegere huishoudelijk reglement hun mandaat
ten einde loopt.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET KONINKLIJK LIMBURGS VOLLEYBAL
VERBOND, PROVINCIAALE COMITÉ COMMISSIE LIMBURG GENAAMD

1.1 Algemeen

1.1.1 Bevoegdheid

Het Koninklijk Limburgs Volleybalverbond - verder afgekort als KLVV - is bevoegd voor alle
volleybalverenigingen, waarvan sprake in artikel 6 12 van de statuten.
De raad van bestuur – verder provinciaale comité commissie of P.C. genoemd – oefent de
bevoegdheden uit, zoals bepaald in de artikelen 11 5 tot en met 17 11 van de statuten.

1.1.2 Samenstelling raad van bestuur (provinciaale comitécommissie)

A. DAGELIJKS BESTUUR (artikel 12 6 van de statuten)

a. Voorzitter
b. Ondervoorzitter
c. Secretaris
d. Financieel beheerder
e.  Voorzitter Statuten en reglementen

B. OVERIGE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

a. Voorzitter Commissie Financiën
b. Voorzitter Commissie Statuten en Reglementen
c.a. Voorzitter Commissie Pers en Communicatie
d.b.Voorzitter Commissie Ontmoetingen Seniores
e.c. Voorzitter Commissie Jeugd, Opleiding, Techniek en Selectie
f.d. Voorzitter Commissie Scheidsrechterscommissie
g.e. Voorzitter Commissie Ontmoetingen Jeugd
h.f. Voorzitter Commissie Recreatie
i.g. Voorzitter Commissie Beach
j.h. Voorzitter Commissie G-Sport

1.1.3 Terminologie, afkortingen

a. K.B.V.B.V. : Koninklijk Belgisch Volleybal Verbond
b. VVB : Vlaamse Volleybalbond
c. KLVV : Koninklijk Limburgs Volleybal Verbond
d. P.C. : Provinciaale ComitéCommissie Limburg
e. P.A.V. : Provinciale Algemene Vergaderingen (zowel statutaire als buitengewoneA.V.1.,

A.V.2. en B.A.V.)
f. A.V.1. : Algemene Vergadering eerste semester
g. A.V.2. : Algemene Vergadering tweede semester
h. B.A.V. : Buitengewone Algemene Vergadering

Indien in onderstaande teksten een te respecteren datum en/of termijn vermeld wordt, geldt steeds de
POSTDATUM of de datum van het AFGIFTEBEWIJS. Waar er in de tekst gesproken wordt van dagen
zijn steeds kalenderdagen bedoeld.
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1.2 Taken van de leden van de raad van bestuur, P.C.-leden genoemd.

a. Alle P.C.-leden moeten de maandelijkse bijeenkomsten bijwonen.

b. De besprekingen van de vergadering zijn vertrouwelijk. Beslissingen genomen op deze bijeenkomsten of
andere informatie hierover, mogen niet aan derden doorgegeven worden, behoudens toelating van de
voorzitter en of na publicatie in het officieel orgaanop de KLVV-website "ECHO".

c. Elk P.C.-lid dient, vóór 1 juni tijdig, een voorstel begroting voor zijn functie/commissie in bij de
commissie financiën.

d. Elk P.C.-lid is verantwoordelijk voor de inhoud van de berichtgeving van zijn commissie, verspreid via elke
officiële weg zoals het tijdschrift "ECHO", de KLVV-website "ECHO", of gelijk welke andere drager.

1.3 Vervanging van de P.C.-leden

a. Bij het inactief worden van de voorzitter van de P.C. neemt de ondervoorzitter de functie van voorzitter
waar, maximale duur tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

b. Ter vervanging van de overige leden van de P.C. wordt gehandeld overeenkomstig hetgeen bepaald is in
art. 13 7 van de statuten.

1.4 Verkiezing van de P.C.-leden

1.4.1 Schema

De leden van de P.C. worden
door de A.V.2. verkozen voor
een termijn van vier jaar
volgens onderstaande beurtrol.
Dit verkiezingsschema vervangt
alle voorgaande schema’s

2010
2014

2011
2015

2012
2016

2013
2017

2014
2018

2015
2019

2016
2020

2017
2021

2018
2022

2019
2023

2020
2024

Voorzitter X X X

Ondervoorzitter X X X

Secretaris X X

Financiën X X X

Pers en Communicatie X X X

Ontmoetingen Seniores X X X

Statuten en Reglementen X X

Scheidsrechters X X X
Jeugd, Opleiding, Techniek en
Selectie X X X

Beach X X X

Ontmoetingen Jeugd X X

Recreatie X X X

G- Sport X X X
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1.4.2. Voorwaarden tot verkiesbaarheid van bestuurders

a. aangesloten zijn bij een volleybalvereniging, ressorterend onder de bevoegdheid van het KLVV of
gedomicilieerd zijn in Limburg en lid zijn bij de VVB

b. per volleybalvereniging mogen maximaal 2 bestuurders zetelen.

c. gedurende de laatste twee jaar vóór de kandidatuurstelling geen schorsing opgelopen hebben door een
provinciale, landelijke of nationale juridische commissie.

d. meerderjarig zijn.

1.5 Uitvoerende en algemene commissies

1.5.1 Bestaande commissies, maximum aantal leden

A. ALGEMENE COMMISSIES

a. Commissie Financiën (Vz. + 2)
b. Commissie Statuten en Reglementen (Vz. + 2)
c. Commissie Pers en Communicatie (Vz. + 3)

De algemene commissies vormen samen met het dagelijks bestuur ‘het Bureau’.

B. UITVOERENDE COMMISSIES

d. Commissie Ontmoetingen Seniores (Vz. + 4)
e. Commissie Jeugd, Opleiding, Techniek en Selectie (Vz. + 8)
f. Scheidsrechterscommissie (Vz. + 8)
g. Commissie Ontmoetingen Jeugd (Vz + 4)
h. Commissie Recreatie (Vz + 2)
i. Commissie Beach (Vz + 2)
j. Commissie G-sport (Vz + 2)

De voorzitters van de uitvoerende commissies kunnen een vormen samen met het dagelijks bestuur
de ‘Technische Commissie’ vormen.

1.5.2 Algemeen

a. Elke Iedere uitvoerende en algemene commissie dient op elke P.C.-vergadering vertegenwoordigd te
zijn. De door de commissie gemandateerde vertegenwoordiger krijgt automatisch de bevoegdheden
van de voorzitter van de betreffende commissie.

b. Alle commissieleden kunnen uitgenodigd worden op een P.C.-vergadering.

c. Alle commissieleden kunnen aan het dagelijks bestuur een verzoek richten om in de P.C.-vergadering
gehoord te worden.

1.5.3 Samenstelling van de uitvoerende en algemene commissies

De voorzitters van de commissies stellen zelf hun commissie samen vóór 31 juli en leggen de
samenstelling ter bekrachtiging voor aan de P.C. van augustus.

1.5.4 Voorwaarden bij samenstelling van de algemene en de uitvoerende commissies

a. aangesloten zijn bij een volleybalvereniging, ressorterend onder de bevoegdheid van het
KLVV of gedomicilieerd zijn in Limburg en lid zijn bij de VVB

per volleybalvereniging mogen in totaliteit slechts drie commissieleden zetelen.
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b. per volleybalvereniging mogen in totaliteit slechts drie commissieleden zetelen. per commissie
mogen maximaal 2 leden van een zelfde volleybalvereniging zitting hebben.

c. gedurende de laatste twee jaar vóór de kandidatuurstelling geen schorsing opgelopen hebben opgelegd
door een provinciale, landelijke of nationale juridische commissie.

d. meerderjarig zijn.

1.5.5 Onvolledige commissies, coöptatie in een commissie

a. Indien, om welke reden ook, een commissie niet volledig kan worden samengesteld of onvolledig
wordt, moet de betreffende voorzitter kandida(a)t(en) voor de vacante functie(s) zoeken. Deze
kandidaat mag onmiddellijk aanvangen met de werkzaamheden maar moet op de eerstvolgende
vergadering van het de P.C. bekrachtigd worden.

b. Een kandidaat kan nooit voor twee opeenvolgende mandaten voor een zelfde commissie gecoöpteerd
worden.

c. Een gecoöpteerd lid van een commissie kan het de voorzitter van de betreffende commissie in de
P.C. niet vertegenwoordigen.

d. Na goedkeuring van de A.V.2. kunnen ten behoeve van specifieke taken specialist(en) gecoöpteerd
worden in een commissie. Deze kan (kunnen) de voorzitter niet vertegenwoordigen in de P.C

e. Indien er een gebrek aan kandidaten is om een commissie als voorzitter te leiden, kan deze
taak door een andere commissievoorzitter waargenomen worden.

2. BEVOEGDHEDEN DAGELIJKS BESTUUR

2.1 Voorzitter

a. Stelt, samen met de secretaris, de agenda samen van de P.C.-vergaderingen en, van de vergaderingen van
het dagelijks bestuur en van de vergaderingen van het Bureau.

b. Leidt de maandelijkse P.C.-vergaderingen de vergaderingen van het dagelijks bestuur. en de
vergaderingen van het Bureau. Bij staking of gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.

c. Leidt de algemene vergaderingen.

d. Vertegenwoordigt het KLVV op alle officiële en sportieve plechtigheden die hij van rechtswege of op
uitnodiging bijwoont.

e. Heeft het recht de vergaderingen van de commissies, als niet stemgerechtigde, bij te wonen.

f. Woont alle externe vergaderingen, samenkomsten enz. bij waarvoor hij een officiële uitnodiging heeft
ontvangen, na samenspraak met het dagelijks bestuur.

g. Is afgevaardigde provinciaal bestuurder VVB.

2.2 Ondervoorzitter

a. Vervangt, op verzoek of bij afwezigheid, de voorzitter.

b. Leidt de delegatie van de Limburgse vertegenwoordiging op de Algemene vergaderingen van de VVB

Stelt, samen met de secretaris, de agenda van de vergaderingen van de Technische Commissie samen.
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Leidt de vergaderingen van de Technische Commissie.

c. Past de algemene informatie hem toegestuurd door de bevoegde personen aan op de officiële
website “Echo”.

d. Woont maandelijks de vergaderingen DB en P.C. bij

e. Organiseert evenementen en extra activiteiten.

2.3 Secretaris

a. Is afgevaardigde provinciaal bestuurder VVB

b. Woont de vergaderingen bij van de provinciale secretarissen op de VVB.

c. Is verantwoordelijk voor de door het secretariaat uitgevoerde werkzaamheden en kan worden bijgestaan
door een secretariaatsmedewerker zonder beslissingsrecht.

d. Ontvangt alle briefwisseling en geeft er onmiddellijk het nodige gevolg aan.

e. Verzendt de uitnodigingen voor alle officiële vergaderingen.

f. Maakt van elke officiële PC en DB vergadering een verslag en is verantwoordelijk voor de verspreiding
van:

- vergaderverslagen, naar P.C.-leden en volleybalverenigingen;
- officiële documenten (klachten, beroep, de juridische notulen, ...), naar het de desbetreffende

commissies.

g. Zorgt, in samenspraak met het dagelijks bestuur, voor de afgesloten en af te sluiten verzekeringen.

h. Zorgt voor de diploma's van de kampioenen en bekerwinnaars.

i. Zorgt voor de bestelling en levering van de drukwerken aan de clubs.

j. Is verantwoordelijk voor het archief (verslagen, wedstrijdbladen,…).

k. Maakt driemaandelijks de bestelformulieren van de clubs klaar voor facturatie.

l. Woont maandelijks de vergaderingen DB en P.C. bij.

m. Is verantwoordelijk voor de publicatie van de bundel P.A.V. naar de volleybalverenigingen
(minstens 30 kalenderdagen vóór de P.A.V.) op de KLVV website "ECHO".

n. Houdt het vrijwilligers dossier up-to date. (onkosten vergoedingen, km vergoeding en lijst van de
leden met hun keuzestatuut)

2.4 Voorzitter commissie financiën (of daartoe aangeduid lid)

a. Houdt de volledige boekhouding van het KLVV bij en legt de jaarrekening voor op de AV1.

b. Zorgt voor alle inningen en betalingen, waartoe de P.C. hem machtigt.

c. Legt jaarlijks de begroting voor het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de A.V.2. of aan
de B.A.V., waarop dit punt op de agenda staat.

d. Verzendt driemaal per jaar de rekeningen naar de volleybalverenigingen
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- begin seizoen
- tweede helft seizoen
- einde seizoen

e. Zorgt , in samenwerking met het DB, voor het aantrekken van de noodzakelijke sponsors

f. Woont maandelijks de vergaderingen DB en P.C. bij

g. Stuurt in de maand juni het jaarverslag van de commissie naar de secretaris.

2.5 Voorzitter commissie statuten en reglementen (of daartoe aangeduid lid)

a. Waakt over de juiste toepassing van de reglementen van de vereniging

b. Ontvangt een afschrift van het dossier van elke opdracht, toevertrouwd aan de juridische
commissies of de openbare aanklager.

c. Onderzoekt de ontvankelijkheid van de ingediende voorstellen voor de A.V. en waakt erover dat
deze in een reglementair aanvaardbare vorm voorgesteld worden (evt. samen met de betrokken
commissie voorzitters).

d. Past de teksten van de Statuten en Reglementen aan volgens de beslissingen genomen op de
A.V.2. of op de B.A.V., waar dit punt op de agenda staat.

e. Legt, bij vaststelling van een inbreuk van de reglementen van het KLVV, dit voor aan de P.C.,
het dagelijks bestuur of de bevoegde commissie.

f. Ontvangt bij vacante functie of langdurige afwezigheid van de secretaris of de openbare
aanklager en nadat dit officieel als zodanig op de officiële KLVV-website “Echo” gemeld is, de
klachten, beroepen en scheidsrechtersverslagen en geeft er gepast gevolg aan.

g. Woont maandelijks de vergaderingen DB en PC bij.

h. Stuurt in de maand juni het jaarverslag van de commissie naar de secretaris.

3. BEVOEGDHEDEN UITVOERENDE  EN ALGEMENE COMMISSIES

Iedere uitvoerende of algemene commissie brengt schriftelijk verslag uit van al haar vergaderingen, activiteiten en
organisaties en stuurt dit naar het provinciaal secretariaat.

3.1 Voorzitter commissie pers en communicatie (of daartoe aangeduid lid)

a. Staat in voor de redactie en tweewekelijkse uitgave van "ECHO".

a. Staat in voor het propageren van het volleybal in Limburg en stelt via de site verspreidt alle daartoe
nuttige informatie, zoals het wekelijks wedstrijdprogramma en wedstrijduitslagen, diverse organisaties van
het KLVV, enz., aan ter beschikking aan de pers.

b. Staat in voor de informatieverstrekking op en het up-to-date onderhoud houden van de KLVV-website
“Echo”.

c. Zorgt voor de elektronische coördinatie tussen de provinciale commissies, de volleybalverenigingen, de
bezoekers van de KLVV-website en de VVB
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d. Woont maandelijks de PC vergadering bij, of laat zich vertegenwoordigen door een lid van zijn
commissie.

e. Dient in de maand mei een begrotingsvoorstel in bij de financiële beheerder.

f. Stuurt in de maand juni het jaarverslag van de commissie naar de secretaris.

3.2 Voorzitter commissie ontmoetingen seniores (of daartoe aangeduid lid)

a. Organiseert na beraadslaging in zijn Commissie met en op advies van de P.C.:

- Provinciale kampioenschappen

- Eindronden en testwedstrijden

- Beker van Limburg (Dames, Heren)

b. Woont alle nationale en landelijke vergaderingen van competitieverantwoordelijken bij.

c. Doet in samenwerking met de commissie Ontmoetingen jeugd de voorbereiding van de
kampioenschappen seniores (reeksindelingen,  nummer binnen de reeks en wedstrijdschema's, …).

d. Stelt Organiseert het opstellen van het competitie- en bekerreglement met en de boetelijst voor het
volgende competitiejaar op en legt dit ter goedkeuring voor aan de A.V.1. of aan de B.A.V., waarop dit
punt op de agenda stondaat.

e. Controleert de wedstrijdbladen, maakt rapporten van de bevindingen en stuurt deze naar de betrokken
commissies

f. Draagt de eindverantwoordelijkheid van de compensatiekas scheidsrechters.

g. Past het competitie- en bekerreglement toe

h. Is lid van de wedstrijdjury of vaardigt een lid van de commissie af.
De wedstrijdjury is voor alle officiële ontmoetingen samengesteld uit de voorzitter of zijn/haar
afgevaardigde van de commissie Ontmoetingen en de voorzitter of zijn/haar afgevaardigde van de
scheidsrechterscommissie.
De wedstrijdjury geeft gevolg aan de vaststellingen en opmerkingen op de wedstrijdbladen.
Voor de bekerfinales, in het bijzonder, wordt aan de wedstrijdjury een afgevaardigde van het dagelijks
bestuur toegevoegd.
De wedstrijdjury zal in eerste aanleg oordelen en de voorziene sancties toepassen.
Indien de wedstrijdjury de uitslag wijzigt worden de betrokkenen hiervan aangetekend op de hoogte
gebracht en dit binnen de zeven dagen na de wedstrijd. Tegen de beslissingen van de wedstrijdjury kan
men binnen de zeven dagen verzet klacht indienen aantekenen bij de klachtencommissie juridische
commissie zoals dat voorzien is in art. 4.3.2.het juridisch reglement.

i. Is verantwoordelijk voor de publicatie van de inschrijvingsformulieren (vóór 1 mei).

j. Zorgt voor de controle en correctie van de wedstrijduitslagen op de officiële website “Echo”.

k. Zorgt voor de oproep voor het organiseren van de "Jeugdkampioenschappen VVB" op de
website "Echo" en is tevens mede organisator.

l. Dient in de loop van de maand mei een begrotingsvoorstel in bij de financiële beheerder.

m. Stuurt in de maand juni het jaarverslag van de commissie naar de secretaris.
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n. Woont maandelijks de P.C. vergaderingen bij, of laat zich vertegenwoordigen door een lid van
zijn commissie.

3.3 Voorzitter commissie jeugd, opleiding, techniek en selectie (of daartoe aangeduid lid)

a. Doet, ter stimulatie van het jeugdvolleybal in de provincie, projectvoorstellen aan de P.C en voert
hiervoor de nodige propaganda door middel van cursussen, clinics, symposia...

b. Woont alle nationale en landelijke vergaderingen bij van de Jeugd- en Technische commissies.

c. Is verantwoordelijk voor het opvragen van spelers/speelsters die in aanmerking komen voor de
provinciale selecties en geeft opdracht aan de provinciale trainers tot  screening van  jongeren.

d. Ziet toe op de uitvoering van de technische opdrachten van de aangestelde trainers en begeleiders.

e. Zorgt dat op geregelde tijdstippen trainingskampen ingericht worden voor de jeugd en neemt met de
selectieploegen deel aan de interprovinciale jeugdopleidingstornooien.

f. Dient in de loop van de maand mei een begrotingsvoorstel in bij de financiële beheerder.

g. Stuurt in de maand juni het jaarverslag van de commissie naar de secretaris.

h. Woont maandelijks de P.C. vergaderingen bij, of laat zich vertegenwoordigen door een lid van
zijn commissie.

3.4 Voorzitter commissie Scheidsrechterscommissie (of daartoe aangeduid lid)

a. Staat in voor de vorming van de scheidsrechters en jeugdscheidsrechters.

b. Staat in voor de aanduidingen van de scheidsrechters voor alle provinciale wedstrijden, alsook voor de
aanduidingen die op een hoger niveau van de provincie verwacht worden.

c. Geeft de aanduidingen door aan de commissie Pers en Communicatie ter publicatie op de KLVV-website
“Echo”.

d. Doet alle vervangingen en/of afzeggingen.

e. Treft sancties tegen leden van het scheidsrechterskorps die de reglementen en/of verordeningen
overtreden of niet toepassen.

f. Regelt de geschillen op scheidsrechtersvlak (deontologie, houding, ...).

g. Draagt de eindverantwoordelijkheid van de compensatiekas.

g. Zorgt voor publicatie van de juiste uitgave van de internationale spelregels.

i. Zorgt voor het in voldoende mate aanwezig zijn van spelreglementen, afzeggingsformulieren, ….

h. Is lid van de wedstrijdjury of vaardigt een lid van de commissie af en geeft gevolg aan de van de
commissie Ontmoetingen ontvangen controlerapporten van de wedstrijdbladen. (Wedstrijdjury, zie onder
art. 3.2.g4)

i. Staat in voor de homologatie van de zalen en zorgt voor de stipte toepassing van de homologatiereglementen
en richtlijnen.

jl. Legt jaarlijks in de maand augustus de lijst met niet gehomologeerde zalen voor aan de P.C.

k. Werkt in nauw contact met de verantwoordelijke Homologatie Landelijk en Nationaal.
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l. Dient in de loop van de maand mei een begrotingsvoorstel in bij de financiële beheerder.

m. Stuurt in de maand juni het jaarverslag van de commissie naar de secretaris.

n. Woont maandelijks de P.C. vergaderingen bij, of laat zich vertegenwoordigen door een lid van
zijn commissie.

n.o. Woont al de vergaderingen van de landelijke scheidsrechterscommissie bij of laat zich daar
vertegenwoordigen door een lid van zijn commissie.

3.57 Voorzitter commissie ontmoetingen jeugd (of daartoe aangeduid lid)

a. Richt wedstrijden en/of tornooien "twee tegen twee" tot "vier tegen vier" in.

b. Doet in samenwerking met de commissie Ontmoetingen seniores de voorbereiding van de
jeugdkampioenschappen (reeksindelingen, nummer binnen de reekswedstrijdschema's,  …).

c. Organiseert na beraadslaging in de Technische Commissie met en op advies van de P.C
- Provinciale kampioenschappen Jeugd
- Gewestelijke kampioenschappen Jeugd
- Eindronden en testwedstrijden jeugd
- De Beker van Limburg Jeugd

d. Controleert de jeugdwedstrijdbladen, maakt rapporten van de bevindingen en stuurt deze naar de
betrokken commissies.

e. Past het jeugdcompetitie- en jeugdbekerreglement toe.

f. Woont nationale en landelijke vergaderingen i.v.m. jeugdontmoetingen bij.

g. Stelt het jeugdcompetitie- en jeugdbekerreglement met de boetelijst voor het volgende competitiejaar
mee op en legt ditdat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de A.V. 1. of aan de B.A.V., waarop dit
punt op de agenda stondstaat.

h. Is lid van de wedstrijdjury jeugdwedstrijden of vaardigt een lid van de commissie af.
De wedstrijdjury jeugdwedstrijden is voor alle officiële ontmoetingen samengesteld uit de voorzitter of
zijn/haar afgevaardigde van de commissie Ontmoetingen jeugd en de voorzitter of zijn/haar
afgevaardigde van de scheidsrechterscommissie.
De wedstrijdjury jeugdwedstrijden geeft gevolg aan de vaststellingen en opmerkingen op de
wedstrijdbladen.
Voor de bekerfinales, in het bijzonder, wordt aan de wedstrijdjury jeugdwedstrijden een afgevaardigde
van het dagelijks bestuur toegevoegd.
De wedstrijdjury jeugdwedstrijden zal in eerste aanleg oordelen en de voorziene sancties toepassen.
Indien de wedstrijdjury jeugdwedstrijden  de uitslag wijzigt worden de betrokkenen hiervan aangetekend
op de hoogte gebracht en dit binnen de tien zeven dagen na de wedstrijd.

i. Tegen de beslissingen van de wedstrijdjury jeugdwedstrijden kan men binnen de zeven dagen verzet
aantekenen bij de klachtencommissie zoals dat voorzien is in het juridisch reglement.art. 4.3.2

j. Stuurt in de maand juni het jaarverslag van de commissie naar de secretaris.

k. Dient in de loop van de maand mei een begrotingsvoorstel in bij de financiële beheerder.

l. Woont maandelijks de P.C. vergaderingen bij, of laat zich vertegenwoordigen door een lid van
zijn commissie.

3.68 Voorzitter commissie recreatie (of daartoe aangeduid lid)
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a. Organiseert na beraadslaging in de Technische Commissie met en op advies van de P.C het.
recreatievolleybal

b. Woont nationale en landelijke vergaderingen i.v.m. recreatievolley bij.

c. Dient in de loop van de maand mei een begrotingsvoorstel in bij de financiële beheerder.

d. Stuurt in de maand juni het jaarverslag van de commissie naar de secretaris.

e. Woont maandelijks de P.C. vergaderingen bij, of laat zich vertegenwoordigen door een lid van
zijn commissie.

3.79 Voorzitter commissie beach (of daartoe aangeduid lid)

a. Organiseert na beraadslaging in de Technische Commissie met en op advies van de P.C het
beachvolleybal

b. Woont nationale en landelijke vergaderingen i.v.m. beachvolleybal bij.

c. Dient in de loop van de maand mei een begrotingsvoorstel in bij de financiële beheerder.

d. Stuurt in de maand juni het jaarverslag van de commissie naar de secretaris.

e. Woont maandelijks de P.C. vergaderingen bij, of laat zich vertegenwoordigen door een lid van
zijn commissie.

3.108 Voorzitter commissie G-sport (of daartoe aangeduid lid)

a. Organiseert na beraadslaging met en op advies van de P.C het volleybal voor andersvaliden.

b. Woont nationale en landelijke vergaderingen i.v.m. volleybal voor andersvaliden bij.

c. Dient in de loop van de maand mei een begrotingsvoorstel in bij de financiële beheerder.

d. Stuurt in de maand juni het jaarverslag van de commissie naar de secretaris.

e. Woont maandelijks de P.C. vergaderingen bij, of laat zich vertegenwoordigen door een lid van
zijn commissie.

4. JURIDISCHE COMMISSIES

4.1 ALGEMEEN

a. De juridische werking van het KLVV kent drie officiële procedures:
- het scheidsrechtersverslag
- de klacht
- het beroep.

b. Er zijn twee provinciale juridische commissies:
1. Provinciale klachtencommissie (PKC)
2. Provinciale beroepscommissie (PBC)

c. De juridische commissies worden als volgt samengesteld:
 voorzitters en secretarissen van de juridische commissies worden vóór 30in juni voorgedragen door
de voorzitter van de commissie Statuten en Reglementen en bekrachtigd door de P.C..
 de PC stelt in zijn vergadering van augustus de overige leden van iedere juridische commissie
aan uit de jaarlijks ontvangen kandidaturen. Daarbij wordt gelet op een zo evenredig mogelijke
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verdeling van de vertegenwoordiging  van de scheidsrechters, van de besturen van de
volleybalverenigingen, van de spelers-trainers en van de diverse regio’s. Bij onvoldoende kandidaturen
wordt er voor de samenstelling van de juridische commissies geput uit een lijst van door het lot
aangeduide secretarissen van de volleybalverenigingen.
 de samenstelling van de juridische commissies wordt jaarlijks door de A.V.2. bekrachtigd.
 indien de bekrachtiging van de samenstelling van een juridische commissies door de A.V.2. wordt
afgewezen, dan stelt de voorzitter van de commissie Statuten en Reglementen een nieuwe commissie
samen en duidt een voorzitter aan. Deze samenstelling wordt voorlopig bekrachtigd door de P.C. tot
aan de volgende A.V.2.

d. Elk lid van een juridische commissie moet:
 meerderjarig zijn.
 aangesloten zijn bij een K.L.V.V volleybalvereniging ofwel individueel lid zijn bij de Vlaamse
Volleybalbond vzw met domiciliëring in Limburg aangesloten zijn bij een volleybalvereniging,
ressorterend onder de bevoegdheid van het KLVV of gedomicilieerd zijn in Limburg en lid
zijn bij de VVB
 gedurende de laatste twee jaar vóór de kandidatuurstelling geen schorsing opgelopen hebben
opgelegd door een provinciale, landelijke of nationale juridische commissie.

e. Een lid van een juridische commissie mag nooit lid zijn van de P.C. of van één van zijn andere
commissies en per volleybalvereniging mag maximaal één juridisch commissielid zetelen in de
provinciale klachtencommissie en maximaal één commissielid in de provinciale
beroepscommissie;

f. Indien de voorzitter van een juridische commissie om welke reden dan ook inactief is, wijst de
betrokken commissie onder de leden een tijdelijke vervanger aan om de normale werking van de
commissie te verzekeren. Deze vervanger verkrijgt dezelfde rechten en plichten als de officieel
aangestelde voorzitter. Wanneer de inactiviteit van de voorzitter de goede werking van de commissie
belast of bij ontslag van de voorzitter, duidt de P.C. een vervanger aan en maakt de wijziging kenbaar
via het officieel tijdschrift "ECHO" en op de officiële KLVV-website "ECHO".

4.2 BEVOEGDHEDEN

4.2.1 Openbare aanklager

De PC stelt jaarlijks een openbare aanklager aan. De aanstelling wordt door de AV2 bekrachtigd. De
openbare aanklager is meerderjarig, is aangesloten bij een volleybalvereniging, ressorterend onder de
bevoegdheid van het KLVV, of moet gedomicilieerd zijn in Limburg en lid zijn bij de
VVBaangesloten bij een K.L.V.V volleybalvereniging of is individueel lid bij de Vlaamse Volleybalbond vzw
en gedomicilieerd in Limburg, en heeft gedurende de laatste twee jaar vóór de aanstelling geen schorsing
opgelopen opgelegd door een provinciale, landelijke of nationale juridische commissie.

4.3 BEVOEGDHEDEN

4.2.23.1 Bevoegdheden van de openbare aanklager

De openbare aanklager:
- leidt een procedure (klacht, beroep, verbreking) in telkens hij oordeelt dat de belangen van het

KLVV dit vereisen
- voert bij elk ingediend geschil, scheidsrechtersverslag of formele klacht autonoom een

vooronderzoek ivm de dossiergegevens
- formuleert de strafvordering en/of de eis tot schadevergoeding bij de juridische commissies
- beslist bij een ingediend scheidsrechtersverslag over de al of niet behandeling ervan door de

klachtencommissie. In geval van seponering brengt de openbare aanklager de partijen binnen de 7
dagen op de hoogte van zijn gemotiveerde beslissing. , alsook de voorzitter Statuten en
reglementen en de voorzitter van de scheidsrechterscommissie.

De openbare aanklager kan, indien hij dit opportuun acht, bij een ingediend scheidsrechtersverslag een
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minnelijke schikking  voorstellen aan de partijen, schriftelijk binnen de 7 dagen na ontvangst ervan.. Indien de
partijen 5 dagen na het bekendmaken van het voorstel niet schriftelijk hun akkoord betuigen, dan wordt de
zaak verder als klacht behandeld door de klachtencommissie. De openbare aanklager stelt dan onmiddellijk de
provinciale secretaris hiervan in kennis die dan de klachtenprocedure inleidt zoals voorzien in artikel 4.3.3.het
juridisch reglement.
Bij akkoord door de partijen maakt de openbare aanklager de afgesproken regeling kenbaar aan alle
betrokkenen, de voorzitter van statuten en reglementen, de provinciale secretaris, de voorzitter van de
klachtencommissie, de voorzitter van de scheidsrechterscommissie en de voorzitter van de commissie
Financiën . De provinciale secretaris is verantwoordelijk voor de publicatie in op de KLVVwebsite "Echo".
De aanvaarding houdt in dat de partijen afzien van elke verdere juridische behandeling. De werkelijk
gemaakte kosten worden aangerekend en door de openbare aanklager toegewezen.

4.2.33.2 Bevoegdheden juridische commissies

Behoudens het optreden van de openbare aanklager zijn de Provinciale Juridische Commissies  bevoegd voor
alle PROVINCIALE geschillen zoals:

a. klachten/beslissingen m.b.t. een orgaan van het KLVV

b. klachten/beslissingen i.v.m. provinciale wedstrijden.

c. klachten/beslissingen i.v.m. disciplinaire maatregelen tegen leden en/of organen van het KLVV

De Provinciale Juridische Commissies zijn NIET bevoegd indien:

a. een klacht gelijktijdig een nationaal en/of landelijk en een provinciaal karakter vertoont.

b. een klacht een andere provincie aanbelangt.

Elk lid of een( volleybalvereniging) welke een gerechtelijke procedure inspant tegen een orgaan, een
volleybalvereniging of een lid van het KLVV, zonder eerst de voorziene reglementaire juridische procedures
van het KLVV te hebben uitgeput, kan door de Algemene Vergadering worden geschrapt op voordracht van
de raad van bestuur.

4.3 WERKING

4.3.1 Algemeen
a. Elke juridische commissie is samengesteld uit: de voorzitter, de secretaris en zes leden.

b. Voor elke vergadering worden alle leden van het betreffende commissie opgeroepen. Bij gelijkheid van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Om rechtsgeldig te kunnen vergaderen, moeten
minstens drie leden zetelen, voorzitter inbegrepen. Leden van wie er een vermoeden van betrokkenheid bij de
te behandelen zaak is, mogen niet zetelen.

4.3.2 Indienen van klachten

Iedere klacht moet:

a. De feiten aanduiden waarop ze gesteund is.

b. Duidelijk vermelden waartoe ze strekt.

c. Ondertekend zijn door:
1.de klager, indien ingediend door een individueel;
2.de voorzitter en secretaris, indien ingediend namens een volleybalvereniging;
3.de voorzitter van de betreffende commissie, indien ingediend namens een commissie.

Bij een namens het P.C. van het KLVV ingediende klacht moet de vertegenwoordiger ter zitting beschikken
over een volmacht verleend door het dagelijks bestuur.

d. In één (1) exemplaar aangetekend verzonden worden of afgegeven met een afgifteformulier als bewijs:
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1. aan de provinciale secretaris (geadresseerd als: de heer of mevr.), tenzij overeenkomstig artikel 3.2.f
de voorzitter van de Commissie Statuten en Reglementen hiertoe werd aangeduid;
2. met vermelding van de juridische commissie die bevoegd is, hetzij de Klachten-, hetzij de
Beroepscommissie;
3. ten laatste 7 (zeven) kalenderdagen na de aangeklaagde feiten.

e. Binnen dezelfde termijn van 7 (zeven) kalenderdagen dient de voorziene borgsom (zie artikel 4.3.7)
gestort op rekening van het KLVV

f. De voorzitter van de commissie beslist binnen de 7 (zeven) dagen volgend op ontvangst over de
ontvankelijkheid van een klacht.

g. Ingeval van niet-ontvankelijkheid wordt door de voorzitter van de betrokken commissie:
1. de commissie niet samengeroepen;
2. de borgsom verbeurd verklaard;
3. de klager per aangetekend schrijven verwittigd binnen de 7 dagen na behandeling;;
4. een kopie van de beslissing overgemaakt aan de in artikel 4.3.3 genoemde verantwoordelijken.

Onverminderd wat hierboven bepaald werd, blijft de gevatte commissie nog altijd bevoegd om te oordelen
over de ontvankelijkheid.

h. Tegen de beslissing van onontvankelijkheid kan in de hogere aanleg (beroep, verbreking)  bezwaar
aangetekend worden.

i. Met betrekking tot het indienen van klachten voor wedstrijden in het kader van de Beker van Limburg
wordt verwezen naar de desbetreffende bepalingen in het bekerreglement.

4.3.3 Overmaken van klachten

De provinciale secretaris, of de voorzitter van het commissie Statuten en Reglementen in het geval van artikel
3.2.f, verzendt binnen de 5 (vijf) kalenderdagen na ontvangst van de klacht een kopie aan de voorzitter van de
commissie Financiën, de voorzitters van het P.C. en de commissie Statuten en Reglementen, de openbare
aanklager en eventueel aan de voorzitters van de betrokken commissies (zie artikel 1.5.1).

4.3.4 Behandeling van klachten

a. Binnen de 30 (dertig) kalenderdagen volgend op ontvangst, onderzoekt de betreffende commissie de
klacht. Indien het een doorsturen van een scheidsrechtersverslag betreft wordt deze termijn ingekort tot 15
(vijftien) dagen.

b. Binnen de 10 (tien) dagen volgend op ontvangst en minimum 10 (tien) dagen voor de zitting, zal de
voorzitter van de betreffende commissie

1. de openbare aanklager verwittigen;
2. de betrokken personen, volleybalverenigingen, organen verwittigen;
3. de aangeklaagde(n) een kopie van de klacht bezorgen.

c. Indien om reden van overmacht de termijn van 30 (dertig) kalenderdagen niet gerespecteerd kan
worden, is de voorzitter van de commissie verplicht:

1. de in artikel 4.3.3 genoemde personen te verwittigen (met reden omkleed);
2. de datum van de zitting kenbaar te maken.

d. De bewijslast van de aangeklaagde feiten berust bij de klager. De aangeklaagde(n) zijn steeds gerechtigd
het tegenbewijs te leveren. De secretaris van de commissie stelt de notulen op van de zitting.

e. De organen of partijen mogen vertegenwoordigd worden door één of meer van hun leden. Iedere
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partij mag zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een persoon naar keuze, al dan niet lid van het VVB

f. Na behandeling wordt het complete dossier overgemaakt aan het provinciaal secretariaat. Alle dossiers
worden, op het provinciaal secretariaat, gedurende twee jaar bewaard. Elke betrokkene kan steeds het dossier
raadplegen op het provinciale secretariaat tijdens de secretariaatsuren na afspraak met de provinciale
secretaris.

4.3.5 Overmaken van de beslissing

De leden van de commissie beraadslagen achter gesloten deuren. Na de beraadslaging wordt de gemotiveerde
beslissing ter plaatse openbaar aan de partijen mondeling meegedeeld.

De genomen beslissing(en) moet(en), samen met de motivering, ondertekend door de zetelende voorzitter
van de commissie, binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen na de behandeling medegedeeld worden:

a. per aangetekend schrijven aan de betrokken partijen (klager, aangeklaagden, ...),
b. per gewoon schrijven aan de in artikel 4.3.3 genoemde personen.

De provinciale secretaris  en de  voorzitter van Statuten en Reglementen ontvangen ook de notulen van de
zitting. De provinciale secretaris is verantwoordelijk voor de publicatie in Echo.

4.3.6 Aantekenen van beroep

a. Binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen na het versturen van de beslissing kan beroep aangetekend
worden door de betrokken partijen, waaronder de openbare aanklager, of de in artikel 1.5.1 genoemde
commissies.

b. Dit beroep moet duidelijk vermelden op basis van welke feiten of procedurefouten het geschil  door de
klager in een tweede aanleg wordt voorgedragen.

c. Voor het indienen en behandelen van een beroep gelden dezelfde voorwaarden als bij de
klachtenprocedure (zie 4.3.2 t/m 4.3.5), behalve voor de indientermijnen en de stortingstermijn (4.3.2 d3, e).

d. Indien een volleybalvereniging in beroep wenst te gaan tegen een uitspraak m.b.t. een van haar leden,
dient dit lid de aanvraag eveneens te ondertekenen, zoniet is hij geen partij ter zake.

e. Een correct ingediende aanvraag voor beroep schort de uitvoering van de bestreden beslissing(en) van
de klachtencommissie op.

f. Het provinciaal secretariaat maakt het dossier, waarvan sprake in artikel 4.3.4.f., over aan de voorzitter
van de beroepscommissie.

g. Tegen de uitspraak van de klachtencommissie ten gevolge van een betwisting van een beslissing van de
wedstrijdjury is geen beroep mogelijk.

4.3.7 Borgsom

a. Bij het indienen van een klacht of beroep moet onderstaande borgsom binnen de voorziene termijn
gestort worden op de rekening van het KLVV (zie 4.3.2.e)

voor het indienen van een klacht : € 18,50

voor het indienen van een beroep : € 31,00

b. Zijn vrijgesteld van het betalen van de borgsom:
1. de openbare aanklager;
2. de namens hun commissie optredende voorzitters;
3. de scheidsrechters die een verslag opmaken conform de geldende VVB reglementering.

c. De borgsom wordt verbeurd verklaard bij een NIET ONTVANKELIJKE klacht of beroep.

d. De borgsom wordt aan de klager teruggestort, wanneer zijn klacht en/of beroep door een definitieve
beslissing gegrond wordt verklaard en de betrokken juridische commissie dit in de beslissing expliciteert.

4.3.8 Juridische kosten
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a. De juridische kosten, zijnde :
1. administratiekosten, met een minimum van € 12
2. instructiekosten
3. kosten t.b.v. getuigenverhoor
4. reiskosten
5. functiekosten
zijn ten laste van de verliezende partij. De betrokken juridische commissie legt vast wie de verliezende
partij is. Indien de verliezende partij vrijgesteld is van het betalen van de borgsom, zijn de kosten ten
laste van het P.C.

b. De juridische commissie legt altijd 1 euro provisie op. De afrekening van de kosten gebeurt op het
einde van het seizoen per juridische commissie op grond van een compensatiekas. De voorzitter van de
commissie financiën is hiervoor verantwoordelijk.

4.3.9 Indienen van een scheidsrechtersverslag

a. Een scheidsrechtersverslag wordt opgesteld door de scheidsrechter op een daarvoor voorzien
voorgedrukt formulier, dat ook kan gedownload worden van de website KLVV

b. Het scheidsrechtersverslag wordt binnen de vijf dagen, verstuurd per gewone post of per e-mail,
volgend op de wedstrijddatum waarop  het betrekking heeft en is gericht aan de openbare aanklager.

c. Is het scheidsrechtersverslag per gewone post verstuurd, dan dient het ondertekend te zijn door de
betrokken scheidsrechter. Is het scheidsrechtersverslag per e-mail verstuurd dan vraagt de openbare aanklager
aan de scheidsrechter telefonisch een mondelinge bevestiging. Indien het tot een minnelijke schikking komt
of een behandeling door de klachtencommissie dient de scheidsrechter zijn verslag alsnog te ondertekenen
zodat het dossier een ondertekend exemplaar van zijn verslag bevat.

4.3.10 Cassatie
Voor het indienen en behandelen van een aanvraag tot cassatie (verbreking), en de hiervoor voorziene
spoedprocedure, zie het betreffende reglement van de VVB

4.3.11 Spoedprocedure
Indien het normale verloop of het afsluiten van de competitie in gedrang komt, moeten, op aanvraag van het
inrichtende commissie, de termijnen als volgt ingekort worden:

a. Zitting van de klachten- of beroepscommissie binnen 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst van de
klacht of het beroep.

b. De uitspraak en de motivatie dienen meegedeeld te worden tijdens de zitting en binnen de 5 (vijf)
kalenderdagen per aangetekend schrijven bevestigd.

c. Een aanvraag tot beroep dient aangetekend verstuurd binnen de 3 (drie) werkdagen na POSTDATUM
van de beslissing van de klachtencommissie.

De inrichtende commissie is verantwoordelijk voor het verwittigen van alle betrokkenen m.b.t. het toepassen
van de spoedprocedure.

5. PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERING

5.1 ALGEMEEN

a. De Provinciale Algemene Vergaderingen zijn de bijeenkomsten van de leden van het KLVV

b. De P.A.V. worden gehouden zoals bepaald in de statuten.
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c. De P.A.V. worden samengeroepen door de voorzitter en de secretaris, minstens 75 (vijfenzeventig)
kalenderdagen vóór de Vergadering via een aankondiging in het Officieel tijdschriftop de KLVV
website "ECHO".
Van deze termijn kan afgeweken worden indien een Bijzondere A.V. wordt samengeroepen.

d. De P.A.V. worden door de voorzitter van de P.C. geleid.

e. Het "bureau van de A.V." wordt gevormd door het dagelijks bestuur en de voorzitters van de in
artikel 1.5.1 genoemde uitvoerende en algemene commissies.

f. De P.C.-leden en de leden van de uitvoerende, algemene - en juridische commissies hebben geen
stemrecht.

g. De pers wordt uitgenodigd de P.A.V. bij te wonen.

5.2 AANTAL STEMMEN, STEMGERECHTIGDEN

5.2.1 Stemgerechtigd

a. Stemgerechtigd zijn : de personen bepaald in art. 18 van de statuten.

b. Leden van volleybalverenigingen die niet vrij van financiële schuld zijn t.o.v. het KLVV, de VVB
en/of het K.B.V.B.V. zijn niet stemgerechtigd.
De schulden dienen 14 (veertien) kalenderdagen vóór de A.V.2. vereffend te zijn.

5.2.2 Aantal stemmen

Elke lid stemgerechtigde heeft één stem

5.3 ALGEMENE VERGADERING EERSTE SEMESTER

5.3.1 Datum en aankondiging

a. Een Algemene Vergadering wordt gehouden in de loop van het eerste semester.

b. De aankondiging van de A.V.1. vermeldt dag, uur en locatie van de vergadering en de vermelding
dat er binnen 30 dagen voorstellen op het competitiereglement kunnen ingediend worden.

c.  Naam van de club die een nieuwe commissaris (Lid van de club) dient te leveren.

5.3.2 Te verstrekken informatie

Minstens 30 (dertig) kalenderdagen vóór de vergadering worden volgende documenten aan de leden
toegezondenter beschikking gesteld ( KLVV website):

a. agenda van de vergadering;
1. competitie- en bekerreglement met boetenlijst voor het volgende competitiejaar;
2.  boetelijst.
32. balans/rekening van het vorig boekjaar.

b. overzicht van de voorstellen en de termijn voor het indienen van amendementen i.v.m. de
agenda.

c.  naam van de door de betrokken club voorgestelde nieuwe commissaris.

5.3.3 Controle van de aanwezigen

Aanwezigheden worden genoteerd vóór aanvang van de vergadering en bij het einde.

5.4 ALGEMENE VERGADERING TWEEDE SEMESTER

5.4.1 Datum en aankondiging

a. Een Algemene Vergadering wordt gehouden in de loop van het tweede semester
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b. De aankondiging van de A.V.2. vermeldt:
1. dag, uur en locatie van de vergadering;
2. vacante functies in het KLVV (zie artikel 1.4);
3. de vermelding dat voorstellen op reglementen ( behalve competitie- en bekerreglement)

binnen 30 dagen kunnen ingediend.
3. de volleybalvereniging die de nieuwe commissaris - lid van zijn volleybalvereniging - levert.

5.4.2 Te verstrekken informatie

Minstens 30 (dertig) kalenderdagen vóór de vergadering worden volgende documenten aan de leden
toegezondenter beschikking gesteld (KLVV website):

a. agenda van de vergadering;

b. jaarverslagen van de uitvoerende en de algemene commissies;

c. jaaroverzicht van de secretaris;

d. begrotingsvoorstel voor het volgend boekjaar;

e. lijst met kandidaturen voor de vacante functies in het KLVV per commissie;

f. interpellaties en voorstellen;

g. de voorgestelde samenstelling van de juridische commissies en naam van de voorgestelde
Openbare aanklagernaam van de nieuwe commissaris.

5.4.3 Goedkeuring van het verslag van de vereniging

a. De ingediende jaarverslagen en het jaaroverzicht van de secretaris vormen samen het verslag van de
vereniging dat ter goedkeuring wordt voorgelegd.

b. Bij ontstentenis van een verslag MOET het verantwoordelijke P.C.-lid ontslag nemen.

5.4.4 Controle van de aanwezigen

Aanwezigheden worden gecontroleerd vóór aanvang EN bij het einde van de vergadering.

5.4bis. DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

5.4bis.1. De bepalingen van de punten 5.3 en 5.4 die betrekking hebben op de onderwerpen van de
algemene vergadering, zijn van overeenkomstige toepassing op de buitengewone algemene
vergadering.

5.4bis.2. De aanwezigheden worden gecontroleerd vóór aanvang en bij het einde van de buitengewone
algemene vergadering.

5.5 STEMMINGEN, QUORUM

a. De stemmingen gebeuren met opgeheven hand door middel van gekleurde stemkaarten, of met
naamafroeping of, in het geval van geheime stemming, met gesloten stembrieven.

b. De stemmingen zijn geheim op aanvraag van minstens één vijfde van de aanwezige stemgerechtigden.

c. De stemmingen zijn altijd geheim wanneer ze personen betreffen.

d. Behalve bij persoonsgebonden verkiezingen (art. 5.9) en bij wijziging van statuten (die een tweederde
meerderheid vereist) wordt een voorstel aangenomen indien het minimum de helft van de aanwezige
stemmen krijgt.

e. Het ophalen van de stembrieven en het tellen van de stemmen bij geheime stemmingen worden verricht
door leden van de juridische commissies op AV1, behalve bij stemmingen waarvan ze zelf het voorwerp
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uitmaken. In dat gevalOp AV2 worden deze verrichtingen uitgevoerd door de financieel commissarissen.

5.6 INTERPELLATIES

De interpellaties moeten schriftelijk worden ingediend op het Provinciaal Secretariaat bij de Provinciale
secretaris ten laatste 45 (vijfenveertig) kalenderdagen vóór de A.V.2.; hun voorwerp moet duidelijk
omschreven zijn. In geval van een B.A.V. kan de raad van bestuur een andere termijn bepalen voor dewelke
de interpellaties schriftelijk dienen te worden ingediend.
De geïnterpelleerden zijn niet verplicht te antwoorden op laattijdig ingediende interpellaties.
Na antwoord van de geïnterpelleerden heeft de interpellant het recht een vertrouwensstemming te eisen.
Indien meer dan de helft van de stemgerechtigden het wantrouwen stemt, moet de betrokkene ontslag
nemen.

5.7 VOORSTELLEN

5.7.1 Indienen van voorstellen

a. De voorstellen moeten schriftelijk ingediend worden op het Provinciaal Secretariaatbij de
Provinciale secretaris KLVV, ten laatste 45 (vijfenveertig) kalenderdagen vóór de P.A.V. In geval
van een B.A.V. kan de raad van bestuur een andere termijn bepalen voor dewelke de voorstellen
schriftelijk dienen te worden ingediend.

b. Ze moeten op straffe van onontvankelijkheid duidelijk vermelden hoe de bestaande teksten moeten
gewijzigd worden, d.w.z. dat ten overstaan van de vroegere tekst, de voorgestelde nieuwe tekst
wordt vermeld.

c. Een verklarende nota of een verantwoording mag de tekst begeleiden.

d. Het nieuwe competitie- en bekerreglement met boetenlijst worden als één voorstel ingediend door
de voorzitter van de commissie Ontmoetingen en in zijn geheel ter stemming voorgelegd op de
A.V.1.

e. De boetelijst wordt als 1 document voorgesteld ter goedkeuring.

5.7.2 Indienen van amendementen

Binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen na de verzending van de voorstellen door de provinciale
secretaris mogen amendementen worden ingediend op dezelfde wijze als voorzien in artikel 5.7.1
Het voorstel voor het nieuwe competitiereglement, dat ingediend wordt op de A.V.1. of op de B.A.V.,
kan eveneens op die manier geamendeerd worden. In geval van een B.A.V. kan de raad van bestuur
een andere termijn bepalen voor dewelke de amendementen schriftelijk dienen te worden ingediend.

5.7.3 Laattijdig ingediende amendementen

Amendementen ingediend na de termijn voorzien in artikel 5.7.2, zijn ontvankelijk op voorwaarde dat
hun indiener de geschreven tekst ervan overhandigt aan alle afgevaardigden voor aanvang van de
P.A.V. en mits toestemming van twee derde van de vergadering om toevoeging aan de agenda.

5.7.4 Indienen van een ordemotie

De P.A.V. kan beslissen over alle punten. Het bespreken van punten die niet op de agenda
voorkomen, MOTIES VAN ORDE, is enkel toegestaan mits:

a. de geschreven tekst vóór de P.A.V. aan elke deelnemer is overhandigd;

b. met toestemming van twee derde van de P.A.V.

5.8 INDIENEN VAN KANDIDATUREN
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a. De kandidaturen voor de vacante functies moeten
1. aan de provinciale secretaris gericht zijn;
2. schriftelijk ingediend (Mail of aangetekende brief) op het voorbedrukt formulier, ondertekend door

voorzitter en secretaris van de volleybalvereniging waarbij de kandidaat aangesloten is;
3. aangetekend verstuurd worden;
34. 45 (vijfenveertig) kalenderdagen vóór de vergadering verzonden worden tenzij in geval van een B.A.V.

de raad van bestuur een andere termijn heeft bepaald.

b. Een lid mag zijn kandidatuur slechts voor één functie stellen en kan slechts één functie uitoefenen.

c. Een oproep zal verschijnen in op de KLVV website Echo. onder de rubriek secretariaat

5.9 VERKIEZINGEN

5.9.1 Algemeen

a. De leden van de P.C.-Limburg worden verkozen door de A.V.2. of op de B.A.V. De stemming
gebeurt met behulp van gesloten stembrieven. Voor de beurtrol van uittreding en herkiesbaarheid :
zie artikel 1. 4.

b. De aanwezige stemgerechtigden ontvangen elk één stembrief, met de namen van de kandidaten.

5.9.2 Verkiezingsprocedure

a. Indien er slechts één kandidaat is voor een bepaalde functie is hij verkozen indien hij:
1. twee derde van de stemmen behaalt in de eerste ronde;
2. de helft plus één stemmen behaalt in de tweede ronde.

b. Indien er meerdere kandidaten zijn voor een bepaalde functie, is verkozen, hij die:
1. twee derde van de stemmen behaalt in de eerste of tweede ronde;
2. de helft plus één stemmen behaalt in de derde ronde.

c. Aan de tweede ronde mogen deelnemen: de drie kandidaten met het meest aantal stemmen in de
eerste ronde.

d. Aan de derde ronde mogen deelnemen: de twee kandidaten met het meest aantal stemmen in de
tweede ronde.

5.9.3 Bekrachtiging van de commissarissen

a. Een nieuwe commissaris wordt voor 2 (twee) jaar bekrachtigd.

b. Ten behoeve van het aanduiden van de commissarissen wordt d.m.v. onderstaande beurtrol een
beroep gedaan op de volleybalverenigingen. Elke volleybalvereniging levert één commissaris.

het eerste jaar : de twee volleybalverenigingen met het kleinste stamnummer.

het tweede jaar : de volleybalvereniging met het op één na kleinste en de volleybalvereniging
met het op twee na kleinste stamnummer.

het derde jaar : de volleybalvereniging met het op twee na kleinste en de volleybalvereniging
met het op drie na kleinste stamnummer.

Enzovoort.

Op deze manier heeft men steeds één ervaren en één nieuwe commissaris.

c. Tijdens de A.V.21. (of op de B.A.V.) wordt, met handopsteking, de commissaris bekrachtigd.

5.10 PROCES - VERBAALNotulen van de PAV
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a. Het proces-verbaalDe notulen van de P.A.V. wordt worden binnen de 20 (twintig) kalenderdagen aan de
volleybalverenigingen toegezondenbeschikbaar gesteld op de KLVV website.

b. Het wordt ambtshalve als goedgekeurd beschouwd, behoudens schriftelijke opmerkingen, die binnen de
15 (vijftien) kalenderdagen na de datum van verzending publicatie bij de provinciale secretaris worden
ingediend.

c. Tenzij de A.V.2. of de B.A.V. hierover in andere zin uitspraak heeft gedaan, hebben de beslissingen van
die vergadering uitwerking 20 (twintig) kalenderdagen volgend op die van de publicatie van het proces-
verbaalde notulen in het officieel tijdschriftop de KLVV website "ECHO".

d. In geval van betwisting of onmogelijkheid tot uitvoeren, mag het dagelijks bestuur de aangevochten
beslissing in beraad houden tot de volgende vergadering van de P.C., dat beslist. De beslissingen zijn
onherroepelijk tenzij bewezen wordt dat reglementen van het K.B.V.B.V. of de VVB overtreden werden.

6. DE SCHEIDSRECHTER

6.1 DE OFFICIELE SCHEIDSRECHTER

Voor alle aspecten van de functie van de Officiële Scheidsrechter wordt verwezen naar de reglementteksten
van de VVB over dit onderwerp, naar het STATUUT VAN DE VOLLEYBAL-SCHEIDSRECHTER (voor
Federale Scheidsrechters) en naar het VADEMECUM Reglement VOOR SCHEIDSRECHTERS.

Om als scheidsrechter in het korps opgenomen te worden dient men

ofwel

aan volgende vijf voorwaarden te voldoen:

a. Inschrijven voor de opleidingscursus jaarlijks ingericht door het P.S.C.

b. De opleidingscursus volgen en slagen in de bijhorende proeven en stages.

c. Lid zijn van het VVB en van een volleybalvereniging die aangesloten is bij het KLVV

d. De minimum leeftijd van 16 jaar bereikt hebben in het kalenderjaar van de opleidingscursus.

e. Minimum één volledige weekeinde-dag beschikbaar zijn.

ofwel

als Aspirant Scheidsrechter door te stromen tot Kandidaat Scheidsrechter (zie 6.4.2.4.4).

6.2 LEVEREN VAN SCHEIDSRECHTERS

6.2.1 Aantal

Elke volleybalvereniging die aan het nationaal, landelijk of provinciaal kampioenschap deelneemt moet
per ingeschreven ploeg een volwaardige scheidsrechter (omschrijving in 6.3.1) ter beschikking stellen
van de provinciale verantwoordelijke voor de scheidsrechters (reserven- en jeugdploegen
uitgezonderd).

6.2.2 Afwijkingen

a. Een nieuwe volleybalvereniging kan slechts vanaf het derde jaar van haar bestaan verplicht worden
scheidsrechters ter beschikking te stellen.

b. Voor nieuwe ploegen van een bestaande volleybalvereniging die in het kampioenschap worden
ingeschreven, moeten slechts scheidsrechters geleverd worden vanaf het derde opeenvolgende jaar
van deelname aan de competitie.

c. Voor een volleybalvereniging waarvan één of meerdere leden deel uitmaken van het provinciaal
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dagelijks bestuur of van een nationale of landelijke commissie of een provinciaal uitvoerende of
algemene commissie wordt het verplicht aantal te leveren scheidsrechters verminderd met één.

6.3 VOLWAARDIGE OFFICIËLE SCHEIDSRECHTER

6.3.1 Definitie

Een volwaardige officiële scheidsrechter is een Officiële Scheidsrechter die zaterdag en zondag
beschikbaar is om één wedstrijd per weekeinde te leiden.
Een Officiële Scheidsrechter die tevens speler of coach is, zal als volwaardige scheidsrechter
beschouwd worden, indien hij zich tijdens het weekeinde ter beschikking stelt buiten de momenten dat
zijn ploeg speelt en indien hij op het einde van het seizoen minstens 15 wedstrijden zal geleid hebben.

6.3.2 Afwijkingen

a. Een Officiële Scheidsrechter die tevens speler en/of coach is, of een andere functie binnen
zijn club heeft, zal als volwaardige scheidsrechter beschouwd worden, indien hij zich
tijdens het weekeinde ter beschikking stelt buiten de momenten dat zijn ploeg speelt en
indien hij op het einde van het seizoen minstens 15 wedstrijden zal geleid hebben.

b. Een Officiële Scheidsrechter die enkel op zaterdag beschikbaar is wordt voor 2/3 beschouwd als
een volwaardige scheidsrechter.

c. Een Officiële Scheidsrechter die enkel op zondag beschikbaar is wordt voor 1/3 beschouwd als een
volwaardige scheidsrechter.

6.3.3 Opmerking

De Jeugdscheidsrechter (zie 6.4) is geen volwaardige officiële scheidsrechter.
Opleidings modaliteiten worden in het reglement scheidsrechters beschreven.

6.4 DE JEUGDSCHEIDSRECHTER

6.4.1 Definitie

Een jeugdscheidsrechter wordt als dusdanig jaarlijks voorgedragen door de volleybalvereniging van
aansluiting, heeft een minimum leeftijd van 14 jaar voor Module I, van 15 jaar voor Module II, van 16
jaar voorModule III op het moment van voordracht en is een bij de VVB aangesloten lid (zie ook
6.4.6.).

6.4.2 Categorieën

6.4.2.1 Jeugdscheidsrechter Module I

6.4.2.1.1 Bevoegdheid

De Jeugdscheidsrechter Module I is bevoegd voor het leiden van wedstrijden van
gewestelijke jeugdreeksen van niveau D- en E-jeugd.

6.4.2.1.2 Voorwaarde om het te worden

Een opleidingscursus module I volgen die jaarlijks wordt ingericht door het P.S.C.

6.4.2.1.3 Voorwaarde om het te blijven

Door het P.S.C. ingerichte bijscholingscursussen volgen indien het P.S.C. dit noodzakelijk
acht.

6.4.2.2 Jeugdscheidsrechter Module II

6.4.2.2.1 Bevoegdheid



Voorstel wijziging 2014

__________________________________________________________________________________________________________________
KLVV Statuten & Huishoudelijk Reglement 2011 2014 - pagina 27

De Jeugdscheidsrechter Module II is bevoegd voor het leiden van alle gewestelijke
jeugdwedstrijden.

6.4.2.2.2 Voorwaarde om het te worden

a. De bevoegdheid jeugdscheidsrechter module I bezitten.

b. Een opleidingscursus module II volgen ingericht door het P.S.C.

6.4.2.2.3 Voorwaarde om het te blijven

Door het P.S.C. ingerichte bijscholingscursussen volgen indien het P.S.C. dit noodzakelijk
acht.

6.4.2.3 Jeugdscheidsrechter Module III

6.4.2.3.1 Bevoegdheid

De Jeugdscheidsrechter Module III is bevoegd voor het leiden van alle gewestelijke
jeugdwedstrijden en van alle provinciale reservenwedstrijden.

6.4.2.3.2 Voorwaarde om het te worden

a. De bevoegdheid jeugdscheidsrechter module II bezitten.

b. Een opleidingscursus module III volgen ingericht door het P.S.C.

6.4.2.3.3 Voorwaarde om het te blijven

Door het P.S.C. ingerichte bijscholingscursussen volgen indien het P.S.C. dit noodzakelijk
acht.

6.4.2.3.4 Opmerking

Een gewezen Officiële Scheidsrechter kan op vraag van zijn volleybalvereniging van
aansluiting voor het lopende seizoen opgenomen worden in de lijst van jeugdscheidsrechters
Module III van de betrokken volleybalvereniging mits toelating van het P.S.C. Indien het
P.S.C. het noodzakelijk acht, volgt hij eerst een door het P.S.C. ingerichte bijscholingscursus.

6.4.2.4 Aspirant Scheidsrechter

6.4.2.4.1 Bevoegdheid

De Aspirant Scheidsrechter is bevoegd voor het leiden van alle gewestelijke jeugdwedstrijden en van alle
provinciale reservenwedstrijden, en kan door het P.S.C. aangeduid worden voor provinciale jeugdwedstrijden
en voor de wedstrijden van de laagste provinciale senioresreeksen.

6.4.2.4.2 Voorwaarde om het te worden

a. De bevoegdheid jeugdscheidsrechter module III bezitten.

b. Slagen in een test ingericht door het P.S.C., waarna een voor het lopende seizoen gevalideerde Aspirant
Scheidsrechterskaart uitgereikt wordt.

6.4.2.4.3 Voorwaarde om het te blijven

Door het P.S.C. ingerichte bijscholingscursussen volgen indien het P.S.C. dit noodzakelijk acht.

6.4.2.4.4 Voorwaarde om door te stromen tot Kandidaat Scheidsrechter (=Officiële Scheidsrechter)

a. Zich persoonlijk kandidaat stellen bij het P.S.C. voor aanvang van het seizoen waarin men wenst door te
stromen.

b. Minimaal vijf door het P.S.C. aangeduide wedstrijden leiden.

c. Deelnemen aan en slagen in de proeven en stages voorzien voor de opleiding van een Officiële
Scheidsrechter (zie 6.1).
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d. Minimum één volledige weekeinde-dag beschikbaar zijn.

6.4.3 Vergoeding

Officieel is er geen vergoeding voorzien. Een Aspirant Scheidsrechter aangeduid door het P.S.C. krijgt de
vergoeding zoals voorzien voor een Kandidaat Scheidsrechter.

6.4.4 Aanduiding

De thuisploeg is verantwoordelijk voor de aanduiding. Het is niet noodzakelijk dat de aangeduide
Jeugdscheidsrechter aangesloten is bij de thuisploeg, noch bij de bezoekende ploeg.

6.4.5 Verantwoordelijkheid

Tijdens de wedstrijd heeft de Jeugdscheidsrechter dezelfde bevoegdheid als een Officiële Scheidsrechter. Hij
dient op het wedstrijdblad naast zijn naam ook zijn VVB-aansluitingsnummer te noteren.
Ingeval een wedstrijd geleid wordt door een minderjarige Jeugdscheidsrechter dient de terreinafgevaardigde
het wedstrijdblad mede te ondertekenen met de Jeugdscheidsrechter in het vak van de scheidsrechter.

6.4 DE JEUGDSCHEIDSRECHTER

6.4.1.6 Jeugdscheidsrechterslijsten

a. Na het volgen van een opleidingscursus worden de nieuwe jeugdscheidsrechters aan de bestaande
volleybalverenigingslijst toegevoegd.  De aangepaste lijst van jeugdscheidsrechters per
volleybalvereniging wordt gepubliceerd (Echo en Website)op de KLVV website "ECHO" voor
het lopende seizoen.  De volleybalverenigingen kunnen op eenvoudige aanvraag bij de P.S.C.-
secretaris een gevalideerde afdruk van deze lijst bekomen.
De P.S.C. houdt deze lijsten als jeugdscheidsrechtersbestand bij.

b. Voor de bestaande jeugdscheidsrechters wordt er bij aanvang van het seizoen een lijst van
jeugdscheidsrechters per volleybalvereniging gepubliceerd op de KLVV website "ECHO".(Echo
en Website).
De volleybalverenigingen kunnen op eenvoudige aanvraag bij de P.S.C.-secretaris een gevalideerde
afdruk van deze lijst bekomen.
Na een eventuele bijscholingscursus ingericht door het P.S.C., indien het P.S.C. dit nodig acht,
zullen de lijsten van jeugdscheidsrechters per volleybalvereniging aangepast worden volgens de
aanwezigheid van de jeugdscheidsrechters tijdens deze bijscholingscursus.  Er zal dan een nieuwe
lijst van jeugdscheidsrechters per volleybalvereniging gepubliceerd worden op de KLVV website
"ECHO"(Echo en Website) worden die geldig is vanaf de datum van de bijscholingscursus.
De volleybalverenigingen kunnen op eenvoudige aanvraag bij de P.S.C.-secretaris een gevalideerde
afdruk van deze lijst bekomen.

6.4.7 Opmerkingen

a. Een wedstrijd kan altijd geleid worden door een Officiële Scheidsrechter.

b. Een ploeg kan altijd een aanvraag indienen voor het aanduiden van een Officiële Scheidsrechter
(door het P.S.C.) om een jeugdwedstrijd te leiden. Indien het P.S.C. ingaat op deze aanvraag, staat
de aanvragende ploeg in voor de scheidsrechtersonkosten.

c. Alle opleidings- en bijscholingscursussen zullen kenbaar gemaakt worden via het officieel
tijdschrift "ECHO" en via de website van het KLVV

d. Men kan enkel deelnemen aan een opleidings- of bijscholingscursus indien men hiervoor op
voorhand werd ingeschreven door de secretaris of voorzitter van de volleybalvereniging van
aansluiting volgens de modaliteiten vermeld in de bekendmaking.

e. Indien door omstandigheden blijkt dat een volleybalvereniging niet in orde kan zijn met het
aanduiden van een jeugdscheidsrechter voor het niveau in casu, behoudt het P.S.C. zich het recht
voor om uitzonderingen toe te staan.
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6.4.82 Sanctie

Voor officiële wedstrijden die niet geleid worden door een persoon, die noch Officieel noch
Jeugdscheidsrechter van het juiste niveau of een officiële scheidsrechter is, bevoegd voor het
niveau in casu, en waarvoor voorzien is dat ze zullen geleid worden door een Jeugdscheidsrechter,
wordt de thuis spelende volleybalvereniging beboet met de voorziene boete.

7. VORMINGSAVONDEN

De P.C. kan algemene of regionale vormingsavonden inrichten voor de volleybalverenigingsbesturen, trainers,
spelers of derden. Deze avonden kunnen uiteenlopende onderwerpen betreffen, zoals nieuwe (spel)regels, clinics,
administratieve verplichtingen, cursussen, etc..
Het bijwonen van deze vormingsavonden kan verplichtend worden gesteld. In dat geval is er voor de aanvang en bij
het einde van de activiteit een aanwezigheidscontrole.


