
 

PC-VERSLAG  VAN 26 OKTOBER  2017 

 

Aanwezig: Willy Loverix, Rita Lavigne, Richard Begas, Maurice Hermans, Stefan Quintens, Lambert Hilven, 

Jan Martens,  Luc Budenaers en Renzo De Gaspari 

Verontschuldigd: Johan Somers. 

 

VERSLAG: 
 

1.  FINANCIEEL BEHEERDER: 

a. Geeft uitleg over de financiële toestand. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden 

samen overlopen. 

b. Subsidie van Volley Vlaanderen ontvangen, behalve VIS. Bewijsstukken VIS moeten 

nog ingediend worden, Renzo zorgt voor de bewijsstukken. 

c. Vraagt aan Willy om de BA verzekering bij Volley Vlaanderen na te kijken i.v.m. de 

selectietrainers, SR’s en andere officiëlen. 

d. Facturatie naar de clubs is gebeurd.  

e. Gezien de financiële toestand mogen de commissie voorzitters hun leden uitnodigen op 

een etentje voor het geleverde werk tijdens het jaar, beperkte tussenkomst zoals vroeger. 

f. Het PC beslist: 

i. dat de secretariaatsbijdrage behouden blijft en indien nodig onder bepaalde 

vorm her besteed zal worden.  

ii. Om de aanrekening jeugdwerking toch aan te rekenen voor de club Hamont, 

dus geen individuele uitzondering. 

 

2. P.S.C. : 

 

Richard deelt mede dat: 

• Voor het tekort aan scheidsrechters er nog kleine bedragen zullen bijkomen. Beslist door 

PC dat voor occasionele verlofdagen hier geen werk moet in gestoken worden, kan beter 

aan andere taken besteed. 

• De SR cursus van 29 oktober uitgesteld is door ziekte van Frank en Alisa en reis van 

Eddy. Deze cursussen zullen op een andere datum gegeven worden. 

 

3. VOORZITTER SENIOREN COMPETITIE: 

 

Het probleem Hoeselt en Riemst is uitvoerig besproken. Competitieleider bekijkt of voorstel 

Riemst haalbaar is en door de clubs aanvaard. Willy maakt de opmerking dat beslissingen 

genomen worden binnen eigen commissie en toegelicht worden op het PC. 

 

4. REGIOVERGADERINGEN: 

 

Formulier is opgesteld ter bevraging, Luc zal dit eens overlopen alvorens het versturen aan de clubs 

Voorstel vorige vergadering : tijdens het conclaaf de geplande regio vergaderingen naspelen door het 

PC. 

 

5. PERS ENEVENEMENTEN: 

 

• Zal de functie van voorzitter VL” pers en evenementen commissie “ en  voorzitter VV 

“competitieleider” combineren en indien hijzelf ziet dat het niet werkt zijn conclusies trekken. 

• Zal L de B berichten dat het PC beslist heeft om haar onkosten voor 2016  niet meer zullen betaald 

worden (boekjaar is afgesloten), en hem de opdracht gegeven heeft om een compromis te zoeken 

voor de onkosten 2017.    



 

• Voor de Beker van Limburg zijn er 3 mogelijkheden, namelijk: 

o Het oude stramien. 

o Zaterdag de jeugd en maandag de senioren en VKS. 

o Zaterdag: U11,U15en U19 dames en heren, VKS dames. Maandag: U17 dames en heren, g-

sport VKS Heren en nationaal. Demo wedstrijd Jeugd kan uit programma verwijderd, is geen 

nood aan (daar er geen nieuwe spelvormen aankomen) 

• Het min bedrag voor de organisatie BvLvoor de twee dagen is 7500€. Voor de spreiding van de twee 

dagen is min 4000€ per dag. Het bod van de twee dagen tezamen heeft voorrang. 

 

6. CONCLAAF VAN 9 DECEMBER 2017: 

 

• PC leden kunnen voorstellen doen. 

• Clubs uitnodigen om te spreken over hun  succes met hun jeugdbeleid. (Genk, Dilsen en Stal 

Beverlo) 

• Stal Beverlo en afgevaardigde  van de Nevobo uitnodigen in de voormiddag, daarna bespreking 

naar wat wij als Volley Limburg daar kunnen uit leren en de clubs kunnen aanreiken. 

• Nadien bespreken regio vergaderingen: werkwijze, .. en voorgestelde formule uittesten? 

 

7. ALLERLEI: 

 

A. Nieuwe website: target einde van het jaar.. 

B. De Volley Vlaanderen jeugdkampioenschappen gaan door op 12 en 13 mei 2018. Limburg moet 

de U19 organiseren. Antwoord van eventuele organisatie zullen toekomen op het secretariaat 

voor 7 november 2017. 

C. Voor de AV1 2018 is het wenselijk iemand uit te nodigen voor de uitleg over de mogelijkheid tot 

bijverdienen van 500€/maand of meer, in het gewijzigde statuut vrijwilliger / vrijetijdswerker. 

D. Het jeugdconclaaf dat jaarlijks doorging in een van de Provincies zal van nu af doorgaan in het 

EVC in Vilvoorde. 

E. De AV Volley Vlaanderen zal doorgaan op 24 november 2017. Verwacht wordt dat rond beleid 

en structuur er iets meer bekend zal worden. 

F. Up to date houden van de kalender. 

 

8. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB van 14/11//2017 in Hasselt om 20:00 uur.  

PC, op 30/11/2017 in Hasselt om 20:00 uur. 


