
 

PC-VERSLAG  VAN 25 JANUARI 2018 

 

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

Jan Martens,  Luc Budenaers Willy Loverix, en Renzo De Gaspari 

 

VERSLAG: 
 

1. De voorzitter wenst de PC leden een gelukkig nieuwjaar toe, en geeft een overzicht van de realisatie in 

2017. 

2. Vermeld enkele belangrijke datums voor 2018, zoals: 

a. AV1, deze zal doorgaan op 17/4/2018 in Helchteren met als agenda punten: 

A. Het nieuwe competitie reglement. 

B. Toelichting van de e-score light. 

b. Een bijzondere AV voor het einde van juni 2018 met als agenda punt: 

A. Statuten voor de provincie. 

c. Tijdens de BvL een vergadering waarop de financieel vertegenwoordigers van onze clubs 

uitgenodigd worden (gratis toegang) en waarop volgende agendapunten besproken zullen 

worden: 

A. Toelichting van “sports pay”. ( betaling van de trainers etc.) 

B. Uitleg van dynamoproject over de nieuwe regeling voor de vrijwilligers. Johan 

doet navraag of dit op een zaterdag mogelijk is voor de spreker. 

3. “E-score light”, ontwikkeling is gesponsord, onderhoud: dit bedrag wordt gecompenseerd door een 

bijdrage ploeg/jaar van het aantal spelende senioren ploegen in alle provincies. Men wenst dit toe te 

passen vanaf volgend seizoen voor alle ploegen die 6 tegen 6 spelen. Niet bij de jeugd. 

4. Overloopt verslag Dagelijks bestuur, sommige punten worden later toegelicht. 

5. De financieel beheerder: 

a. Vraagt uitleg aan de voorzitter van de jeugdcommissie over bepaalde uitgaven en afspraken. 

Zoals de factuur van spreker Sigi op vorige clinics. Uitleg: 

A. De clinics bestaan uit een gedeelte onderbouw gegeven door Sigi en een gedeelte 

bovenbouw gegeven door Wim en Stijn. 

B. Deze prijzen zitten in het pakket per club, dit pakket bevat onder andere volgende 

tegemoetkomingen aan de clubs: 

• 6 clinics. 

• Regiotornooien gegeven door Jos Rutten. 

• Handleidingen. 

• Extra start to volley tornooien en 10 trainingen. 

b. Met L. is de overeengekomen dat haar onkosten  binnen de 3 maanden moet binnen zijn bij 

de financieel beheerder en dat er nogmaals aan de jeugdcommissie gevraagd wordt om per 

provincie een plaatselijke fotograaf naar de IPJOTS te sturen. Indien niet moet zij toelating 

vragen aan het PC. 

c. De nieuwe onkostenformulieren vervallen, iedereen zal deze persoonlijk binnenbrengen 

binnen de 3 maanden. 

d. Lambert heeft geen interesse dus zal er een vacature geplaatst worden op onze website. 

Uiterste datum van antwoord is 15 maart. Stefan zal hiervoor zorgen. 

6. Renzo meldt dat de selectiespeler hun kledij gesponsord is. 

7. Renzo wordt er nogmaals opmerkzaam op gemaakt dat de selectie trainers de afzegging van de zaal 

tijdig laten weten aan de respectievelijke instanties. 

8. BvL: 

a. Er zijn reeds 2 bijeenkomsten geweest. 

A. Een over de homologatie en het doornemen van het draaiboek  

B. Een over de aanpassing van het draaiboek  en de deelname van de VKS. 

b. De e-score light zal uitgetest worden. 

c. 14 trofeeën zullen gemaakt worden. Indien VKS mee doet 16. Er wordt gevraagd of er al een 

prijs gekend is. Willy zal hiervoor zorgen. 

d. Er zullen 2  vlaggen en 2 banners besteld worden met Volley Limburg erop. Willy zal 

hiervoor zorgen. 



 

9. Stefan en willy geven uitleg over de doorlichting van de clubs: 

Er zal een info-coach voor de clubs aangesteld worden na het maken van een actieplan rond de 

jongensproblematiek. Renzo zorgt hiervoor. 

10. Website: 

a. Mailer is ok. 

b. Foto’s: Jenthe zal deze posten en Lieve zal haar eraan toevoegen. 

c. Bram: is nog steeds bezig met de nieuwe website. 

d. Het archief moet nog toegevoegd worden. (Volley Vlaanderen ontbreekt jaargang 2016). 

11. Bevraging scheidsrechters: 

a. De gebruikte methode in Genk is in vraag gesteld door Maurice. 

b. Antwoord van Richard: 

A. Deze is opgesteld door twee scheidsrechters die de internationale regelementen 

goed kennen en geeft toe dat dit een nadeel is. 

B. De niet geslaagden kregen een power point presentatie. 

C. Er zijn goede en slechte delen aan deze manier van testen. 

D. Volgende maal zal deze bevraging gaan per 10 vragen. 

12. Maurice stelt nog een vraag over de deontologische code voor clubs en ploegen. 

Op een senioren wedstrijd werd bij iedere clubroep een seksistische zin geroepen, dit was niet 

stichtend maar over de streep. Oplossing: tekst voorzien onder “Fair-Play”. 

13. G-sport: 

a. Geen bijeenkomst in januari, wel in februari. 

14. Vraag van Datovoc over de nacompetitie is besproken. 

15. VDSC verklaring van vrijwilligers op eer voor 2018 doorsturen naar betrokkenen. Willy zal dit doen. 

16. Luc vraagt aan Stefan de gegevens voor de uitnodigingen te versturen van de BvL. 

17. De clinic die doorgaat in Genk is bevestigd. 

18. De secretaris vraagt nogmaals om dringend de verslagen van de commissie vergaderingen door te 

sturen, anders toepassing van het gestemde regelement, alsook de vergaderdatums en andere 

evenementen. 

 

19. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

Het DB van 06/02/2018 in Hasselt om 20:00 uur.  

PC, op 22/02/2018 in Hasselt om 20:00 uur. 


