
 

PC-VERSLAG  VAN  30 MAART 2017 

 

Aanwezig: Willy Loverix, Rita Lavigne, Richard Begas, Maurice Hermans, Johan Somers, Stefan Quintens, Jan 

Martens, Luc Budenaers en Lambert Hilven. 

Verontschuldigd: Renzo De Gaspari. 

VERSLAG: 

 

1.  AV MAART: 

1. Evaluatie: inhoudelijk goed, ruimte te krap wegens teveel tafels, geluid kon beter en 

PowerPoint voorstelling zal naar de vragende clubs gestuurd worden. 

2. Het verslag zal na aanpassing op de website verschijnen. 

 

2. BEKER VAN LIMBURG: 
De commissie voorzitter deelt mede dat: 

a. De bestelde hemden gedeeltelijk zijn aangekomen. 

b. De teruggekomen uitnodigingen na aanpassing van het e-mail adres terug verzonden worden. 

c. De lijst voor het uitreiken van de Bekers is opgesteld en een vast schema heeft. 

d. Vraag bij de affiches: waarom is de website van Volley Limburg niet vermeld. Luc geeft uitleg. 

e. De wedstrijdschema’s op de website van Volley Limburg en deze van Noliko Maaseik niet de 

zelfde zijn. Nog aanpassen. 

  

3. SNEUVEL TEKSTEN : 

 Er is gevraagd om in de tekst “Vieringen-Geschenken “ aan de laatste paragraaf het woordje 

schoonouders toe te voegen. 
 

4.  FINANCIEEL BEHEERDER: 
1. Geeft uitleg over het financiële toestand. 

2. Is bezig met het in kaart brengen van de stand van zaken tussen de boekhouding en de 

jeugdcommissie. 

3. Einde mei zal de berekening voor teruggave van de boetes (met uitzondering van de 

wedstrijdwijzigingen en het tekort aan scheidsrechters) volgens de goedgekeurde 

formule berekend worden. 

5. ALLERLEI: 
 

A. G-Sport tijdens het officiële Beach tornooi besproken. Dit treffen zal plaats vinden op 6 augustus 

2017 op het Kolonel AERTS Plein in Maaseik en is complementair aan de Topsport 

Beach. Stefan zal dit aankondigen op onze website. 

B. Verantwoordelijkheden binnen het D.B.: Maurice stelt de vraag over de verhouding van 

personen zetelend in het DB en deze in het P.C..(5 van de 10 leden) Stefan antwoord 

hierop dat dit een beslissing is van de meerderheid van het P.C. 

C. De verantwoordelijke van het boekhouding programma OCTOPUS laat weten dat het belasting 

formulier 281.30 zal gebruikt worden. 

D. Werking en kosten van het VVB bondsparket: 

1. Richard: 

a.  doet een uiteenzetting van de uitspraak voor Alken(tuchtraad) en de 

gevolgen van het aanvechten van de uitspraak door het bondsparket 

(beroep). 

b. Citeert nog een tweede gelijkaardige zaak.  

2. Deze twee rechtszaken hebben onnodig veel geld gekost op de kap van de VVB 

leden. 

3. De neutraliteit van het bondsparket wordt in vraag gesteld alsook de trage 

werking. 

4. Johan zal dit voorleggen aan het DB VVB. 

 

 

 



 

E. Werkbezoek aan Kivola Riemst: 

1. De grootste struikelblok was de boete voor het forfait in de beker van Limburg 

door slecht weer. Enkele ouders wilden niet op verplaatsing door de slechte 

weeromstandigheden.  

2. Het P.C beslist om de boete te halveren en de rest kwijt te schelden als de club de 

volgende facturen stipt betaald tot het einde van 2018. 

 

F. E-mail van Benny Maesen besproken. Adressen staan nu op de website. 

G. Brief van supporter van Genk besproken: het P.C beslist dat deze brief niet bespreekbaar is. (niet 

ondertekend en niet van de club verantwoordelijken) 

H. Uitnodiging van 40 jarig bestaan van de club Stalvoc-Beverlo op 15 april 2017: afvaardiging van 

Volley Limburg: de secretaris Willy Loverix. 

I. Johan geeft uitleg over het beleidsplan VVB. In het bijzonder over het competitieprogramma en 

de scheidsrechters. 

J. Problemen met de aansluitingen van de leden in de Beach commissie zijn opgelost. 

K. Het zal moeilijk zijn om scheidsrechters aan te duiden voor de Champions league. (verminderen 

van de vaste vergoedingen) 

L. Het digitaliseren van de Echo’s zou 4 tot 10 cent/blad kosten. 

M. Uitnodiging ontvangen van het 50 jarig bestaan van de club Elvoc Elen op zaterdag 29 april 

2017 om 18:30uur. Afvaardiging zal besproken worden op het DB van 11 april 2017. 

N. In het competitie reglement 2017-2018 staat er een fout voor de deelname aan de BvL. Deze zal 

rechtgezet worden door de competitieleider.  

O. De PC leden vragen om het verslag van het DB sneller door te sturen. 

 

 

6. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB van 11 april in Hasselt om 20:00 uur.  

PC, op  26 april 2017 in Hasselt om 20:00 uur. 

 

 


