
 

   VERSLAG CONCLAAF VAN 9 DECEMBER 2017 

 

Aanwezig: Willy Loverix, Richard Begas, Maurice Hermans, Johan Somers, Rita Lavigne,  Luc Budenaers, Jan Martens en 

Stefan Quintens, Renzo De Gaspari en Lambert Hilven.  

Uitgenodigden: Sigi Celis en Jack  

1. Hoofdonderwerp van dit Conclaaf:  Succes van de Jeugd werving in Stal-Koersel en Urmond (Stein) NL. 

Jan stelt enkele vragen aan beide genodigden. 

• Sportieve Werking: 

✓ Stal: vrij grote club, eigen beheer sporthal(vanaf 18:00uur), klein dorp, rekrutering in omliggende 

scholen, indien geen plaats uitwijken naar buurt gemeenten, club intern klachten comité zit 2x per 

week. Opleiding vanaf 5 jaar, spijtige uitstroom naar clubs met mindere jeugdopleiding. 

✓ Urmond: is een fusie vereniging, concurrentie is de voetbal, subsidiering is groter voor buiten sporten 

dan voor binnen sporten, 300 leden, 5 sporthallen, jeugdteams geen competitie wel tornooien, 

volleybalschool( extra op het lidgeld) in samenwerking met de lokale clubs, inrichten van jeugdkampen 

( zaterdag en zondag). 70% van de senioren zijn eigen leden. 

• Trainers: 

✓ Stal: eigen opleiding: 8 tot 12 jaar, VTS komt ter plaatse lesgeven en alleen zorgen voor accommodatie, 

geïnteresseerde trainers een jaar voordien vragen ( niet als men ze dringend nodig heeft), opleiding is 

gratis. 

✓ Urmond: beloont ook de assistenten, beleid definiëren en ook uitvoeren. 

• Scheidsrechters: 

✓ Stal: PSC  zorgt hiervoor. 

✓ Urmond: regio moet scheidsrechters leveren (65), indien een club niet voldoet wordt de hoogst 

spelende ploeg uit competitie genomen, gepensioneerde scheidsrechters gebruiken, jeugd na test bij 

NEVOBO fluiten op zijn niveau, verenigingsscheidsrechter laten fluiten bij eigen club, indien niet 

strafpunten. 

• Verhouding jeugd/senioren en recreanten  : 

✓ stal: 15 jeugdploegen, 1 heren recr. , 2 dames recr. 

✓ Urmond: 6 jeugdploegen, 12 senioren, 3 heren recr., 2 dames recr.  

• Is een sterke bestuursploeg noodzakelijk : 

✓ Stal: moeilijk 8 bestuursleden te vinden, basis structuur, commissies en ouders. 

✓ Urmond: zelfde structuur maar 6 leden.. 

• Financieel: 

✓ Stal: activiteiten, sponsering, stadsbestuur, bar in eigen beheer, club bezoeken ingericht door Volley 

Vlaanderen, stichting Vlaamse sport. 

✓ Urmond: activiteiten, sponsering, NEVOBO, stadsbestuur subsidie indien men er zijn woonplaats heeft, 

30% in reserve zetten. 

• Uitstroom leden: 

✓ Stal: rond 12 jaar jongens, meisjes rond 18 jaar. 

✓ Urmond: rond 12 jaar de jongens, oplossen: opzien naar de elite clubs etc. 

• Beach: 

✓ Stal: vanaf mei operationeel. 

✓ Urmond: alleen persoonlijk initiatief, geen structuur. 

• G-Sport: 

✓ Stal: niet aanwezig. 

✓ Urmond: nog niet aanwezig, gemeente zorgt voor de bejaarden. 

• Administratie: 

✓ Stal: digitaal. 

✓ Urmond: secretariaat, financiën gemeenschappelijk programma.(sportlink)  

 

 



 

• Communicatie: 

✓ Stal: digitaal. 

✓ Urmond: digitaal. 

• Supporters: 

✓ Stal: een topploeg hebben. 

✓ Urmond: binding hebben met de club. 

• 5 belangrijke factoren om tot een succes te komen in de jeugdwerving: 

✓ Stal: 

o Een visie en beleid hebben. 

o Sterk bestuur. 

o Vrijwilliger hebben. 

o jeugd coördinator hebben. (aanspreek punt voor ouders), opleiden en begeleiden van trainers, 

sportieve lijn uitzetten. 6 tot 8 uren per week. 

o Communicatie. 

✓ Urmond: 

o Visie en beleid. 

o Sterk bestuur. 

o Vrijwilligers. 

o Technisch kader.  

o Binding met de club. 

 

• BESLUIT EN ACTIE: 

Stap 1: 

Ondervoorzitters screenen de websites van de Limburgse clubs naar visie/beleid op een aantal kern punten in kaart te 

brengen: 

• Instroom 

• Jongens 

• Jeugdcoördinator 

• Beleid Jeugd SR’s 

• Organigram 

• Jeugdcharter 
 

Stap 2: 

Secretaris verzamelt gegevens over realisaties van de Limburgse clubs via Volley Vlaanderen om deze in kaart te 

brengen: 

Instroom/uitstroom      bij Jeugd en senioren       voor man/vrouw 

Jeugdcoördinator gekend in Database? 

 

Deze 2 kaarten worden naderhand over elkaar gelegd om enerzijds sterke/zwakke plekken in kaart te brengen en de 

geïnteresseerde clubs te steunen begeleiden naar een hoger niveau (hopelijk met medewerking van de sterker 

uitgebouwde clubs (of met behulp van PC-vrijwilligers en/of jeugdconsulenten Volley Vlaanderen) 

 

Stap 3: 

Op Algemene vergadering Maart 2018 gesprek met geïnteresseerde clubs rond thema jeugdwerking en instroom. 

(Vooraf bevragen clubs om interesse te bevestigen) 

******* 



 

Andere besproken punten: 

 

2. G-Sport: De geplande organisatie in St-Truiden gaat niet door. 

3. Het Licentie systeem voor coaches zou wijzigen. Johan stuurt voorstel door. 

4. Er is een nieuw digitaal wedstrijdblad ontworpen voor divisie en lager. Johan stuurt de “ you tube” link door. 

5. Het probleem van Niels N. Aangaande de BvL wedstrijd is besproken. 

6. Inrichting U19 Nationale Kampioenschappen: Tongeren, Zonhoven en Mavoc Dilsen zullen gevraagd worden. 

7. BvL nog geen biedingen. 

8. Er staat nu 21.831€ op de rekening en 37.590€ op de spaarrekening. 

9. Eind november is er een totale uitgave geweest van 52.482€ ten opzichte van een begroting van 70.000€. 

10. De selectie trainers wordt nogmaals gevraagd om hun afzeggingen op tijd door te geven.(tot nu toe ongeveer 

300€ boete). 

11. Magie de Block geeft een uiteenzetting over het vrijwilligers werk op 19 december 2017 om 18:30uur. Johan 

stuurt de uitnodiging door. 

12. De vacante betrekking voor “financieel bestuurder” ( AV september 2018) zal na interne bevraging 

gepubliceerd worden op de website. 

13. Willy geeft uitleg over de toestand van het VVC in Vilvoorde. 

14. Fiscale fiches 2017: formulieren voor vrijwilligerwerk zullen in januari verstuurd worden. 

15. Het PSC verslag is doorgestuurd, het PSC is terug voltallig paraat en er zijn geen kandidaat scheidsrechters voor 

promotie naar Volley Vlaanderen. Volgende vergadering op 9 februari 2018. 

16. De volgende vergadering voor de jeugdcommissie zal doorgaan op 13 december 2017 om 20:00 uur in Hasselt. 

 

• Volgende  DB vergadering: 9 januari 2017, Hasselt om 20:00 uur. 

•   Volgende PC vergadering: 25 januari 2017, Hasselt om 20:00 uur. 


