
 

PC-VERSLAG  VAN  26 APRIL 2017 

 

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

Martens, Renzo De Gaspari en Lambert Hilven. 

 Vervoegd later de vergadering: Luc Budenaers 

VERSLAG: 

 

1.  VVB: 

1. Beleidsplan: De VZ geeft uitleg over de toegestuurde bevragingen. (structuur van de 

competitie in divisie). 

2. Vrijdag zal er een speciale RvB doorgaan met als thema: bestuurlijke aangelegenheden. 

3. “Start to beach volleybal” heeft een budget, voor onder andere de begeleiding van L. van B. 

4. “Start to volleybal” gaat de toer op met een aangepast busje. 

5. Mr Philips is tot voorzitter van de AIF verkozen. 

6. Uitspraak van de Liga tegen de VVB is dat de VVB gelijk gekregen heeft en de PO finales 

zullen plaats hebben op 5 en 7 mei. 

 

2. REGIO VERGADERINGEN Volley Limburg: 

De mogelijke onderwerpen en de aanpak van de bevraging van onze clubs, hiervoor wordt het 

volgende beslist: 

 Men zal wachten op de resultaten van de VVB bevraging om hieruit onze vragen te distilleren. 

Het tweede luik is voor de spelers. 

 

3. AV2 : 

• Deze zal plaats hebben op 26 september 2017 in ………….. 

• Rond 19:30 zal er een info uiteenzetting gebeuren door het “Dynamo Project” met als thema: 

Promotie in de media. 

• De jaarverslagen moeten tijdig toekomen op het secretariaat. 
 

4.  FINANCIEEL BEHEERDER: 

1. Geeft uitleg over het financiële toestand. 

2. Verslagen en vergoedingen: de commissieleden worden uitbetaald en de VZ 

indien er een verslag is ingediend. 

3. De fiscale fiches zijn op komst? 

4. De vergoedingen voor tornooien zijn besproken. 

5. Boete van Riemst: brief zal ter controle naar het PC gestuurd worden alvorens hij 

doorgestuurd zal worden naar de club. 

6. De prijs die de clubs zullen moeten betalen voor de deelname aan de “Start to 

Volleybal 2017-2018” zal toegelicht worden op de AV2. (alleen deelnemende 

clubs of alle clubs?) Indien deelname krijgen de clubs een certificaat voor in te 

dienen bij het jeugdsportfonds of gemeente. 

7. 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. SPECIAL OLYMPICS: 

Op 11 mei zullen Maurice en Johan deelnemen aan een vergadering hier aangaande. 

 

6. EVALUATIE BEKER VAN Limburg: 

1. Dinsdag zal er samen gezeten worden met Maaseik voor de afrekening. 

2. De receptie was niet in lijn met de verwachtingen. Dit zal opgenomen worden tijdens de 

bespreking van de afrekening. 

3. Uit het boek van opmerkingen: 

a. Er moet getracht worden de starttijden zoveel mogelijk te respecteren. 

b. De begin tijd van de eerste wedstrijden was te vroeg. (formule zal 

herbekeken worden) 



 

c. Er zijn geen film opnames gemaakt zoals afgesproken. Wordt besproken 

tijdens  de afrekening 

d. Twee scheidsrechters waren niet tevreden over de ontvangst van 4 

bonnetjes.  

e. Hele dagprestatie van werkende leden moet meer gewaardeerd worden. 

f.  Toeschouwers voor de Liga A demo wedstrijd was niet voldoende. 

4. De VZ van Zonhoven heeft een opmerking gemaakt over de VVB jeugdfinales? 

De verliezende finalisten moeten aangekondigd worden als kampioenen (indien 

er geen provinciale reeks is van deze jeugdgroep) en een brochure van de 

eindronden ter beschikking gesteld worden. 

5. Het doorgeven van de scores gebeurde maar via een media. 

6. Het uitnodigen van de ex-PC leden was een succes. Dank aan Maurice en Willy. 

7. De mensen van de VKS waren super tevreden en doen volgend jaar weer mee.  

 

7. ALLERLEI: 

A. De specifieke aanpassing van de integratie van de competitie generator voor Limburg 

kan gebeuren. (competitie en 2de ronde jeugd) 

B. Het PSC laat weten dat: 

1. Een scheidsrechter V. B., die bij aanvang van vorig seizoen aankondigde dat dit 

zijn laatste seizoen zou zijn, zal gecontacteerd worden en zijn inschrijving zal niet 

meer aanvaard worden. 

2. J. F. zal ook gecontacteerd worden met de nodige uitleg en verwijzend naar het 

Reglement van de Scheidsrechter zal zijn inschrijving zal ook niet meer aanvaard 

worden. 

3. Stelt voor dat J. L. een keuze zou moeten maken tussen competitie en 

scheidsrechter. Het PC beslist dat er iemand met J. zal moeten spreken om hem 

duidelijk te maken dat hij zich moet distantiëren van uitspraken over de 

competitie. Maurice legt er de nadruk op dat J. als vrijwilliger veel werk verricht 

en dat we moeten opletten wat we doen. Het PC beaamt dit. 

4. Het nieuwe scheidsrechters reglementen (vademecum) is klaar en zal aan het PC 

voorgelegd worden. 

C. Beach: 

1. De Limbu-Beach is ok. 

2. Voor het Vlaams beach circuit zijn de reglementen te laat toegekomen. Hierdoor 

gaat men niet meedoen. 

3. De finale van de nationale beach gaat door op het “Evenementen strand” op 12 en 

13 juli 2017. 

4. De geplande clinic “ start to jeugd beach volleybal” in Genk gaat niet door. 

 

8. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB van 9 mei in Hasselt om 20:00 uur.  

PC, op 24 mei 2017 in Hasselt om 20:00 uur. 

 

 


