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VOLLEY LIMBURG PC 31/08/2017  

Olympia Hasselt – 31/08/2017 – 20:00 

Aanwezig: Rita Lavigne, Richard Begas, Maurice Hermans, Stefan Quintens, Lambert Hilven, 
Renzo De Gaspari, Jan Martens, Johan Somers 

Verontschuldigd: Willy Loverix, Luc Budenaers 

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

1. OPENING 

• De vergadering begint iets later ( 15’) totdat Stefan is. 

• In de oproep voor de vergadering stond: ‘Punten voor het PC van 24 mei 2017’ > moet 

zijn 31 augustus 

2. FINANCIEEL 

• Rita geeft de stand van de rekeningen. 

• De achterstallige factuur van Kivola Riemst is betaald. Rita bracht Volley Vlaanderen op 

de hoogte dat deze club schuldenvrij is. De licenties kunnen vrijgegeven worden. 

• De ontvangen onkostenopgaven van de selectietrainers zijn niet correct. Vermoedelijk 

door het gebruik van een verkeerd sjabloon (template) worden foute afrondingen 

gehanteerd. 

• Voorstel om in de toekomst per PC-vergadering een onkostenformulier te laten invullen 

door de aanwezigen en dadelijk uit te betalen. 

3. BELEIDSPLAN VOLLEY VLAANDEREN 

• Er zijn niet dadelijk nieuwe evoluties i.v.m. het beleidsplan van Volley Vlaanderen. 

• Te onthouden is het recent bekendgemaakte scheidsrechtersproject en de daaraan 

verbonden gevolgen. Richard geeft een toelichting. 

4. REGIOVERGADERINGEN 

• Buiten de reactie van een enkeling waren nog geen mogelijke onderwerpen voor de 

regiovergaderingen doorgegeven.  

• We gaan verder op de ingeslagen weg en vragen opnieuw de input van de PC-leden om 

dit plan te kunnen uitwerken. Als aanzet stuurt Stefan nogmaals punten waarop iedereen 

gevraagd wordt gepast te reageren tegen volgende vergadering. 

5. AV2 

• De 2de Algemene Vergadering gaat door op 26/09/2017 in Helchteren (zie 

mailing/oproep) 
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• In de verstuurde bundel staat een fout onder competitie. Dit zal bij aanvang van de 

vergadering meegedeeld worden zodat de aanwezigen op de hoogte zijn vòòr de 

stemming van de jaarverslagen. 

• De AV start met een korte clinic van het Dynamo Project. Na het officiële gedeelte wordt 

aan de geïnteresseerde clubs een uiteenzetting gegeven over de opstart van een G-

sportproject in samenwerking met Special Olympics. Dit project zal concreet uitgewerkt 

worden tijdens een meeting op 14/09 in het Provinciehuis. Maurice en Johan zullen al 

zeker volley Limburg vertegenwoordigen. 

• Als extra zal een toelichting gegeven worden over Start2Volley. Om het provinciale 

project te ondersteunen, zal aan iedere club een solidariteitsbijdrage van € 150 gevraagd 

worden. 

6. WEBSITE & CO 

• De nieuwe lay-out van de provinciale website is nog niet klaar. We stellen voor een 

deadline voorop te stellen om te vermijden dat het eindresultaat te lang op zich zal laten 

wachten. 

• Zoals eerder aangekondigd, veranderde het KLVV van server. Grosso modo lukte de 

overstap zonder problemen.  

7. VACATURES  

• Voor de vacatures van ‘secretaris volley Limburg’ en van voorzitter ‘IT-commissie’ kregen 

we geen nieuwe kandidaturen. Willy stelt zich herkiesbaar voor de functie van secretaris 

en Stefan doet hetzelfde voor de functie van voorzitter IT-commissie. 

8. VARIA 

• De facturatie van de Limbubeachprijzen wordt ter betaling door Jan aan Rita 

overhandigd. 

• Jan bespreekt met Renzo hoe beachactiviteiten en clinic’s over beachvolley geïntegreerd 

kunnen worden in de provinciale jeugdwerking. 

• Er is een vraag naar het wedstrijdblad voor Start2Volley, vorm 5. Dit is nog “under 

construction”. 

• De commissie ontmoetingen vraagt naar de mogelijkheid om een wedstrijdblad 

(vereenvoudigd) naar de verantwoordelijke te sturen via smartphone of tablet. Bij wijze 

van test zal dit opgestart worden bij een klein aantal clubs. Ondertussen is volley 

Vlaanderen bezig met het onderzoek naar een ‘goedkopere’ versie van het elektronisch 

wedstrijdblad om meer clubs in staat te stellen dit in de toekomst te gebruiken. 

• De agenda van volley Limburg, met daarin o.a. de verschillende vergaderdata van DB en 

PC is terug te vinden onder ‘informatie’ op onze site. Deze agenda is echter slechts 

ingevuld tot eind december 2017. 

• Tot op heden ontvangt ieder PC-lid berichten over wijzigingen van schutbladen en over 

juridische uitspraken van heel Vlaanderen. Voor een aantal PC-leden zijn dit nutteloze 

berichten. Kan dit beperkt worden? Bijvoorbeeld enkel leden van het DB 
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9. MEDEDELING 

• Jan Martens zal afwezig zijn op 26/09 (AV) en op 28/09 (PC). 

10. AFSPRAKEN 

• DB volley Limburg: 12 september ’17 

• AV volley Limburg: 26 september ’17 

• PC volley Limburg: 28 september ’17 

 

 

 

 

 

 

 

 


