
Verslag samenkomst dinsdag  21 november  2017 in provinciehuis 
Hasselt. 
Aanwezig: Katja Jaremko, Ronny Wasiak, Willy Loverix, Ward Nijskens, Lambert Hilven, Maurice 
Hermans. 

Verontschuldigd: Johan Somers, Joris Molemans en  Paul Molemans. 

Dagorde 

1. Bespreking volleybalinstuif – happening van donderdag 9 november 2017 in Genk. 
2. Planning woensdag 13 december in Sint-Truiden. 
3. Planning 2018. 

 

Algemeen 

Aantal deelnemers in Genk: 28 uit 3 instellingen 
Positieve reacties van de deelnemers en van de begeleiders. Een fijne ervaring. 
Foto als aandenken was tof voor de deelnemers. 
Niveau: de groep uit Mechelen had al een goed niveau zeker in netbal. 
Goede afwisseling in spelen – veel variatie en voldoende uitdagend. 
Opblaasbare toestellen van volley Vlaanderen zijn zeker een meerwaarde. 
In de namiddag moeten we de smashvolley meer begeleiden. 
Het netballen: groep tegen groep mag iets uitgebreid worden. 
Afvaardiging van Brabo Bree op het evenement. 
Artikel van Leo Peeters in volleybalmagazine volley Vlaanderen. 
 
Aandachtspunten volgende editie 
Gezamenlijke opwarming 
Proeven voormiddag behouden 
Meer netbal op het einde van de ontmoeting. 
Special Olympics meer in de kijker plaatsen. 
 
Organisatie Sint-Truiden 
Verdelen van flyers aan instellingen rond Sint-Truiden: Ward en Katja 
Mailing naar instellingen: Katja 
Sporthal wordt gratis ter beschikking gesteld door de stad: bedankbrief sturen en uitnodiging: Ward 
vlaggen OK Schuine trampoline OK 
Geluid OK Opblaasbare standen Volley Vlaanderen 
Netten OK Ringen Via Genk 
Ballen OK Indiaca Aankopen Sint-Tr 
Fotobox OK Printer OK 
 
Diploma’s: lay out aanpassen: Katja en Willy 
Logo’s: stad – provincie – volley Limburg – volley Vlaanderen – special Olympic’s – Club Davost 
Catering: door de club zelf 
Programma: idem Genk 



Financiële afspraken: idem Genk – factuur doorsturen naar volley Limburg: consumptie en een klein 
hapje voor de vrijwillige medewerkers club – volley Vlaanderen en Limburg. 
 
Planning 2018 
Contact opnemen met Ter Engelen Maaseik en De Meander Stokkem: Maurice 
Het verslag van de eerste samenkomst in Genk en dit verslag sturen naar alle geïnteresseerde clubs, 
zie lijst algemene vergadering van 26/09 in Helchteren. Stefan 
Contact opnemen met Brabo Bree. (via mail) 
Op termijn info doorgeven aan TV Limburg en het Belang van Limburg. 
Special Olympic’s meer betrekken in de werking. 
Verzorgen van communicatie van G sport naar de clubs en naar de instellingen. Aan de instellingen 
informatie doorgeven over de initiaties rond volleybal – smashvolley en netbal. Aan de clubs info 
geven over de georganiseerde evenementen. Een draaiboek opstellen zodat iedereen een leidraad 
heeft die men uiteraard vrij kan aanpassen. 
In januari 2018 de clubs uitnodigen die mee willen organiseren. 
Samenkomst op een centrale plaats in Limburg – Zonhoven – Houthalen – Helchteren … 
Aanvraag subsidie dossier: verantwoordelijke Limburg – Ronny Wasiak volgt dit samen met Lambert 
Hilven op. 
 
Volgende vergadering: datum wordt op 13 december in Sint-Truiden bepaald. 
 
Verslag 
Maurice Hermans. 
 
 
 


