
 

PC-VERSLAG  VAN 27 NOVEMBER  2017 

 

Aanwezig: Johan Somers, Rita Lavigne, Richard Begas, Maurice Hermans, Stefan Quintens, Lambert Hilven, 

Jan Martens,  Luc Budenaers en Renzo De Gaspari 

Verontschuldigd: Willy Loverix. 

 

VERSLAG: 
 

1.  Overlopen verslag Dagelijks bestuur, geen opmerkingen, sommige punten worden later toegelicht. 

 

2. Algemene vergadering Volley Vlaanderen op 24/11/17. 

 

Budget 2018 Volley Vlaanderen goedgekeurd met een begroot tekort van net geen 300 k€. Hierin zit de 

algemene werking (met positief saldo) en Topsport (met een bijgestuurd tekort)  

 

Nieuwe statuten Volley Vlaanderen goedgekeurd. 

• Naamswijziging VVB => Volley Vlaanderen 

• “Provinciale” vervangen door “Bovenlokale vereniging” 

• Stelt het beleid op en bedeelt de bovenlokale verenigingen met taken, waaraan moet voldaan 

worden (Er blijft ruimte voor focusverschillen of extra’s zolang die in lijn blijven.) 

• Wordt een nieuw huishoudelijk reglement opgesteld om in lijn met de statuten te zijn. 

• Wordt een template statutentekst opgesteld die door de bovenlokale verenigingen verder wordt 

ingevuld met de specifieke punten ( ondersteund vanuit Volley Vlaanderen) 

• Secretaris generaal heeft uitvoerend mandaat en heeft geen stemrecht in de AV, RvB, .. 

• AV start met 17 leden (3 per huidige provincie + Voorzitter en financieel verantwoordelijke, 

RvB start met 7 leden (1 per huidige provincie + Voorzitter en financieel verantwoordelijke. 

Personen zijn reeds bekrachtigd op de AV.  

• Bestuurders kunnen (gecummuleerd in de tijd) max 12 actief zijn. 

• Wordt een “Medische” en een “Etische” raad aangesteld. 

  

 

3. Status Verzekeringen: bv. Selectietrainers zijn verzekerd BA en lichamelijk, indi.en zij aangesloten 

zijn bij Volley Vlaanderen  EN  niet bezoldigd zijn. (Vrijwilligersvergoeding is geen bezoldiging) 

 

4. Nieuw statuut komt eraan: Verenigingswerker of Vrijetijdswerker. 

 

5. GDPR (opvolger Wet op de privacy): Binnen Vollety Vlaanderen is er een DPO (beroepsmatig met 

deze materie bezig) die de verenigingen zal begeleiden om te voldoen aan de regelgeving. 

 

6. Conclaaf Volley Limburg:  Zaal Olympia op 9/12/2017, vanaf 9.00 u 

 

Voormiddag: Jeugdverantwoordelijke Stalvoc Beverlo komt succesverhaal toelichten. 

  Nevobo vertegenwoordiger wordt 28/11 bevestigd om hun succesformules toe te lichten. 

~12.00 u Lunch ter plaatse 

Namiddag: Nabespreking en welke lessen kunnen we trekken uit de uiteenzettingen en welke acties 

kunnen we hieruit concretiseren? 

 Voorbereiding Regiovergaderingen? (Speeddaten eerdere onderwerpen of wordt het toch 

een andere optie voortvloeiend uit de vorige agenda?) 

~16.00u slot. 

~19.00u Etentje in groep met partner. 

 

7. Doelstellingen en actieplan: Concrete acties zijn er nog niet. Vraag van Renzo welke doelen, welke 

acties er concreet kunnen uitgewerkt om de gewenste positieve impact/boost te initiëren? 

 



 

8. Campagne Beker van Limburg:  Zouden we meer mee moeten doen. Promotie is hier belangrijk om 

meer en bredere bekendheid te genereren. 

Vraag wordt gesteld of er geen POP-up venster kan verschijnen bij aanloggen site Volley Limburg. 

Wordt aan site-beheerder gevraagd of dit realiseerbaar is. 

Facebook is ook al eerste bericht gepost en zal dezelfde wedstrijd voor vrijkaarten als voorgaande jaren 

ingericht worden. 

 

9. Afspraken met commissieleden Pers&communicatie: Luc probeert een nieuwe datum af te spreken 

met betrokkene om afspraken te maken naar toekomst, daar dit al enkele jaren niet herzien is. 

 

10. Financiële bewijsstukken: In November 2016 is de rekening betaald geweest, november 2017 zal de 

rekening 2de diner ook terugbetaald worden. 

 

11. Rekening overzicht: Ruim positief al zijn er nog een aantal clubs die nog moeten betalen.  

 

12. Euromillions Cup (Beker van België): 18 Februari in Antwerpen. Eventuele gratis tickets zoveel 

mogelijk bestellen en doorgeven als je zelf niet gaat aan bv commissieleden, .. die zelf geen uitnodiging 

hebben. Eventueel enkele tickets bij aankopen (aan verlaagd tarief)? 

 

13. Rondvraag: 

 

• G-sport happening: Verslagen verdeeld over de happening van 9/11/17 en de vergadering 

21/11/17. 

• G-sport: eventueel vergadering beleggen met de instellingen en de geïnteresseerde clubs begin 

2018 om dit verder uit te werken. (R. W en K. J betrekken in organiseren vergadering) 

• Jeugdwerking: Conclaaf jeugd gaat door in Vilvoorde op 6/1/18. ’s Morgens is het eerst dag 

van de selectietrainers. 

• Ipjot: Zou reeds besproken zijn dat er een lokale fotograaf foto’s maakt en ter beschikking stelt. 

Hoe dit delen georganiseerd wordt, moet verder uitgeklaard/afgesproken.  

• Mailing naar clubs (jeugdverantwoordelijken en secretaris) van de links filmpjes “Richtlijnen 

en doelstellingen Start2Volley U11”. KLVV mailer werkt niet. Stefan regelt de mailing en meld 

probleem aan webmaster. 

• Vlaamse Eindrondes U19 J+M in Limburg: Nog geen kandidaat gevonden. Lambert zoekt 

verder. 

• Mail over jeugdwedstrijd Kortessem-As: Zou blijkbaar niet eerste keer zijn dat er aggressief 

gedrag is. Wordt verder opgevolgd, want dit hoort niet thuis in de volleybal noch bij andere 

sporten. Personen die aangevallen worden zouden via Politie aangifte moeten doen.  

• Financieel verantwoordelijke: Volgens de statutten kan de financieel verantwoordelijke niet 

meer herverkozen volgend seizoen. Moeten uitkijken naar een opvolger(opvolgster) voor de AV 

september. Wie kent kandidaten? Best een tijd samen waarnemen om alle taken grondig over te 

nemen.  

• Beach: Beachvolley voor de selectie: Artikel verschenen in de krant op do 9/11/17 . 

• Beach: Volgende Beachsessies op 27 dec (meisjes 2005) en 15 feb (Jongens 2004-2005) 

voorzien. 

• Beach: Clinic KBSS (Kadeik Beach ..) gaat in April 2018 in Limburg door. 

• Beach: krijgt extra gewicht (punten) in de komende jaren voor het Jeugdsportfonds. 

 

14. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

In december vervalt DB en PC vergadering.  

Het DB van 09/01/2018 in Hasselt om 20:00 uur.  

PC, op 25/01/2018 in Hasselt om 20:00 uur. 


