
 

PC-VERSLAG  VAN 7 JUNI 2018 

 

Aanwezig: Richard Begas, Stefan Quintens, Lambert Hilven, Willy Loverix, Johan Somers, Jan Martens, 

Renzo De Gaspari en Rita Lavigne. 

 Verontschuldigd. Luc Budenaers en Maurice Hermans. 

 

VERSLAG: 

1. Lambert zal de boekjaren 2015, 2016 en 2017 afsluiten. 

 

2. . Coachlicentie J 

 - De modaliteiten werden niet tijdig meegedeeld door Volley Vlaanderen. Daardoor besliste het PC 

Volley Limburg op AV1 dat Limburg deze licentie in het nieuwe seizoen niet zou    

 toepassen. 

 - De modaliteiten zijn ondertussen gekend. Om ons en de clubs in orde te stellen met de regelgeving van 

Volley Vlaanderen en als dusdanig mogelijke problemen te vermijden, lijkt het ons beter om de nieuwe 

licentie toch toe te passen. 

 - Volley Limburg zal hun opmerkingen te kennen geven via Johan, als vertegenwoordiger bij Volley 

Vlaanderen. De opmerkingen worden verzameld door Renzo en Stefan. 

  

3. De tekst en de inhoud zoals hier weergegeven, stroken niet met wat besproken werd tijdens het PC. 

Morgen 12/06, tijdens het DB, kunnen we dit best eerst uitklaren alvorens over te gaan tot het opstellen 

en versturen van een tekst. 

 

4. Volley Spike en E-score lite 

 - Via Volley Vlaanderen kunnen tablets aangekocht worden. Zoals beloofd zal VL één exemplaar per 

club terugbetalen. 

 - Voorgestelde modellen: 

  - LENEVO TB-X103F  

  - SAMSUNG Galaxy Tab A  

 - Mogelijk beschermingshoes  

 - Willy polst naar eventuele interessantere opties en prijzen. 

 

 - In elke provincie zullen opleidingsmomenten i.v.m. Volley Spike doorgaan. VL dient zo vlug mogelijk 

een datum voor te stellen (liefst juni). 

 

5. Er is een G-sport vergadering op 19 juni in het Provinciehuis in Hasselt om 10:00uur 

 

6. Giel en Bram hebben de website van VL  GDPR compatible gemaakt. 

 

7. De Belgian Beach op 5 augustus 2018 gaat niet door op de Grote Markt in Maaseik. 

 

8. Via Johan komt een vraag van FVWB om samen te werken op vlak van jeugd. Johan organiseert een 

eerst verkennend gesprek. 
 

9. Jaarverslagen moeten binnen zijn eind juli 2018. 

 

10. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB van 12/06/2018in Hasselt om 20:00 uur.  

PC, op 26/06/2018 in Hasselt om 20:00 uur. 

 

 

 


