
 

   CONCLAAF VAN 29 NOVEMBER 2014 

 

Aanwezig: Willy Loverix, Richard Begas, Maurice Hermans, Johan Somers, Rita Lavigne,  Luc Budenaers, Jan Martens en 

Stefan Quintens.  

Verontschuldigd: Hubert Grootaers, Luc Pepels en Rudi Eerdekens 

Het P.C. verslag van november wordt na aanpassing en bespreking goedgekeurd voor verschijning op de website “ 

Echo”. 

Bespreking PC-verslag, BvL en AV VVB 28/11 

 Website:  

 Dringend gewenst:  schriftelijke overeenkomsten met Bram en Giel. Na akkoord van het PC en 

ondertekening door de verschillende partijen kan overgegaan worden tot de betaling van de afgesproken 

vergoedingen. VZ  van de commissies stellen een lijst op voor de log-in KLVV website met de gewenste 

bevoegdheden (rechten) van hun leden en bezorgen dit uiterlijk tegen 12 december 2014 aan Willy. 

 Iedere commissie maakt een lijst van de door zijn commissie gewenste algemene punten die deel uit 

zouden moeten maken van de KLVV website. Dit conform de afspraken gemaakt op het conclaaf van 9 

december 2013. Deze lijst zal overgemaakt worden aan de secretaris ten laatste op 12 december 2014 om 

te bespreken op het PC van 8 januari 2015 en vervolgens  voor te leggen op de ICT vergadering van 21 

januari 2015. 

 Beker van Limburg: 

 Er waren 2 kandidaten om de finales te organiseren: Warsco Units Volh. Eisden-Maasmechelen en DVH+VTI 

Hasselt. De biedingen gebeurden zoals voorgeschreven in het aanbestedingsdossier. 

 De opening van de biedingen gebeurde op 26 november op het KLVV secretariaat in Hasselt in het bijzijn 

van beide partijen en een afvaardiging van het PC Limburg. 

 De club Warsco Units Volh. Eisden-Maasmechelen werd weerhouden met een bod van 10.050€, dit onder 

voorbehoud van het voldoen aan alle aanbestedingsvoorwaarden.  

 AV VVB (28/11): 

 De voorgelegde begroting VVB werd afgekeurd. De AV gaf de voorkeur aan een tweede lezing. De 

verschillende commissies herbekijken hun ingediende budgetten. Hiermee wordt een nieuwe begroting 

opgesteld die opnieuw ter goedkeuring voorgelegd zal worden. 

 Het voorstel tot wijziging van de Statuten en Reglementen VVB werd goedgekeurd. De belangrijkste 

gevolgen zijn: 

 Het DB VVB bestaat voortaan uit VZ VVB, SG VVB en FB VVB, samen met de voorzitters van de vijf 

provincies en zetelen 2x per maand. 

 Het tweede lid van de verschillende provincies zit in de Raad van Bestuur en zetelt 1x om de twee 

maanden. 

 De vaste leden van het DB VVB mogen niet langer tegelijkertijd lid zijn van een PC. 

 Afspraken gebruik nieuwe locatie: 

 De secretaris vraagt aan de commissies om een jaaragenda voor hun maandelijkse vergaderingen op te 

stellen en die aan hem door te geven. Dit is ook in het kader van de brandpreventie in het gebouw. 

 Jeugdsportfonds 

 Maurice bespreekt de resultaten . Hij betwist de manier van toekenning en meerbepaald het punt i.v.m. 

VOLTIS. 

 De ondervoorzitter wordt gevraagd om, als plaatsvervanger van de voorzitter KLVV, volgende punten te bespreken 

op het DB VVB van 1 december 2014: 

 Km vergoeding voor homologatie VVB sporthallen: Moet betaald worden door de Provincie? 

 Aanvechten van de regels voor het toekennen van goud, zilver en brons in het jeugdsportfonds. Maurice zal 

Johan een samenvatting bezorgen over de misnoegde punten 

Financieel verslag 2014 

 Financieel beheerder onderzocht het huidig budget en de begroting 2014. Ze komt tot de conclusie dat de 

vooropgestelde begroting niet strookt met de werkelijkheid. 

 



 

 

 

Begroting 2015  

 Het eerder ingediende en goedgekeurde begrotingsvoorstel voor 2015 beantwoordt ook niet aan de nodige 

vereisten. Indien we de bijgestuurde budgetten, die de commissies vooropstellen voor hun werking in 2015, 

afwegen tegenover de verwachte inkomsten zou de begroting eventueel in evenwicht kunnen blijven. Er is dan wel 

weinig of geen ruimte voor nieuwe initiatieven. 

 Maatregelen dringen zich dus op om onze opdracht te kunnen uitvoeren. 

 Net als de VVB zulen ook wij onze budgetten onderwerpen aan een tweede lezing. De commissies worden 

gevraagd om dit nogmaals te herbekijken. De financiële beheerder zal hiervoor een oproep doen. Hierbij 

dient men rekening te houden met enkele concrete afspraken, gemaakt op dit conclaaf. 

 Communicatiekosten: behalve maand juli > valt onder het commissiebudget. De 

commissievoorzitters bepalen wie van hun leden hierop ook recht hebben.  

 Verplaatsingen van PC-leden naar officiële meetings (AV, PC, DB, regioverg., BvL, …) > vallen onder 

het algemeen budget. Al de rest is voor de commissiebudgetten. 

 De vergoedingen: 

  voor evenementen (lesgeven, video maken, tornooileiders, …) worden gelijk gesteld. 

 Nazicht van de wedstrijdbladen (jeugd en seniores samen): blijft 

 Boekhouding: blijft 

 Externe inkomsten genereren via sponsoring. Luc Budenaers zal een aanzet geven om een sponsordossier 

op te maken. Eventueel een commercieel persoon aantrekken voor de werving van gelden. De persoon, die 

inkomsten genereert voor het KLVV, zou  hiervoor een nog nader te bepalen percentage van de 

ingebrachte bedragen krijgen.  De VZ  pers en communicatie wordt gevraagd via de sociale media (face-

book, twitter, klvv website etc.) een oproep te doen voor eventuele kandidaten. 

 

KLVV: visie op de toekomst 
 

Aan de hand van voorstellen van Luc Budenaers, Jan Martens en Maurice Hermans wordt nagedacht over mogelijke 

pisten.  

 

De jeugd is meer dan ooit de basis voor de toekomst. Instroom en een aantrekkelijk sportaanbod zijn belangrijk om de 

jeugd aan te trekken en om ze ook te kunnen houden. 

In een verder stadium, bij de seniores, is het eveneens van belang dat we ons aanbod afstemmen op de huidige 

maatschappij, zonder evenwel de essentie en de gekende waarden van het volleybal teloor te laten gaan. 

Concreet 

 Enquête van de jeugdcommissie, over de jeugd, laten invullen door de clubs. 

 Promotie voeren van de gekende volleybalvormen bij de jeugd. Hierbij ook een ‘nieuwigheid’ voorstellen.  

o De geplande regiovergaderingen (in totaal 5) worden verschoven zodat de jeugdcommissie zich kan 

voorbereiden voor deze meetings. Deze zullen bestaan uit een luik jeugd, gevolgd door ontmoetingen. 

o In een volgende fase worden 3 regiovergaderingen, specifiek over jeugd, belegd waarin onder andere een 

praktische demo voorgesteld wordt. 

 Maatregelen voor instroom 

o Bovenvermelde initiatieven 

o Concrete voorstellen door ‘specialisten’ laten uitwerken  

o Instroom via de scholen > volley@school (initiatief VVB) 

 

Bij deze en andere initiatieven is een nauwere wamenwerking tussen KLVV en clubs onontbeerlijk. Meer dan ooit 

moeten we op één lijn staan. 

 

 Volgende  DB vergadering: 23 december 2014, secretariaat Hasselt om 20:00 uur. 

 Volgende PC vergadering: 08 januari 2015, ACV Hasselt om 20:00 uur, lokaal 1. 


