
 

PC-VERSLAG  VAN 26 JUNI 2018 

 

Aanwezig: Richard Begas, Stefan Quintens, Lambert Hilven, Willy Loverix, Johan Somers, Renzo De Gaspari 

en Rita Lavigne. 

 Verontschuldigd: Luc Budenaers, Maurice Hermans en Jan Martens. 

 

VERSLAG: 

1. Stefan deelt mee dat scheidsrechter Vermeersch Erik overleden is. Willy zal het rouwregister tekenen in 

naam van Volley Limburg. 

2. Tablets: 

a. Willy bevestigt de aankoop van 60 tablets zoals eerder afgesproken. De bestelling is 

ondertussen geleverd. De tablets zullen verdeeld worden na de infosessie van 9 juli. 

b. Zullen gebruikt worden in het seizoen 2018-2019 voor alle wedstrijden 6 tegen 6, 

uitgezonderd de wedstrijden van de reserve. 

c. Een eerste sessie over het gebruik van het programma “Volley Spike” zal doorgaan op 9 juli 

in Helchteren om 19:30 uur. Per club max. twee personen. 

d. Aan VV zal gevraagd worden om de inschrijvingen te delen met Limburg, dit om het aantal 

deelnemers te weten. 

e. Een tweede sessie zal gegeven worden. Deze zal bepaald worden op de vergadering van 9 

juli 2018. 

f. Voor de clubs die extra tablets willen kopen zal de link van aankoop doorgegeven worden. 

3. J-licentie: 

a. Dezelfde problemen als aangehaald in onze provincie situeren zich ook in andere provincies. 

b. Limburg blijft bij hun standpunt zoals gemeld op de site van Volley Limburg. 

4. Werking: 

a. Iedere commissie (voorzitter) moet zijn verantwoordelijkheid nemen. 

b. Ook info geven over de commissievergaderingen in VV. 

c. Bij afwezigheid van de voorzitter kan best vervanging voorzien worden op vergaderingen 

van Volley Vlaanderen en van Volley Limburg. Dit om de continuïteit te waarborgen. Zie 

ook Huishoudelijk Reglement.  

d. De secretaris doet nogmaals een oproep om de jaarverslagen tijdig op te sturen. 

e. Vanaf volgend PC zullen we beginnen met de commissie voorzitters aan het woord te laten 

(geen discussie uitlokken, enkel de bijzonderheden vermelden), daarna de algemeenheden. 

f. De interne verslagen VV mogen niet verdeeld worden. Wel kan men een externe versie terug 

vinden op de site van VV, na goedkeuring..  Johan zal wel telkens kort berichten over de 

besproken onderwerpen van de voorbije RvB VV. 

g. In navolging van de mail met de nog openstaande items, die op 26 juni ter herinnering naar 

Lambert werd gestuurd, wordt besproken hoe deze zaken verder afgewerkt kunnen worden. 

Lambert engageert zich hierbij om aan al deze taken het nodige gevolg te geven tegen het 

einde van juni. 

5. Boekhouder: 

a. Volgens de informatie van VSDC moeten vrijwilligers die de daggrens van € 33,36 (2017) 

overschreden hebben een fiscale fiche krijgen voor het volledig ontvangen bedrag. Er moeten 

echter geen fiscale fiches opgemaakt worden wanneer de volledige vergoeding lager is dan € 

125.  

b. De fiscale fiches zijn verstuurd. 

c. Vraag van Jan Voortmans is besproken. Lambert zal hem contacteren. 

6. Financieel bestuurder: 

a. De aankoop van de 60 tablets werd betaald. 

b. De clubfacturatie van eind mei (compensatiekas, tekort aan scheidsrechters, overzicht boetes) 

moet nog gebeuren. Bij gebrek aan de nodige gegevens kon dit nog niet eerder uitgevoerd 

worden. 

c. Omdat nog niet alle commissiebegrotingen werden ingediend stelt Rita voor om een 

begroting op te maken op basis van de uitgaven van de voorbije periode. De commissie 

voorzitters zullen deze bevestigen voor akkoord binnen de 5 dagen. 

d. Wara Genk stuurde een afrekening van de BvL. Deze facturen zijn bijgevolg geprotesteerd.  

7. AV SEPTEMBER: 



 

a. Jaarverslagen moeten binnen zijn tegen eind juli 2018. 

b. Datum zal 18 of 25 september 2018 zijn. De juiste datum zal tijdig meegedeeld worden. 

8. G-sport: 

a. Ieder PC lid heeft het verslag ontvangen. 

b. Happening die nog georganiseerd moeten worden zijn: St-Tuiden (21 november 2018), Genk 

en Achel. 

c. De VZ vraagt om het G-sport verslag door te sturen naar VV (Geert en Jean Paul). Willy zal 

dit doen. 

9. PSC:   

Het Homologatie reglement is gemaakt en doorgestuurd aan de PC leden. Jan Voortmans vraagt 

het akkoord van het PC om dit toe te passen in Limburg. Het PC is akkoord. 

10. Jeugd: 

Renzo vraagt of hij de starters ballen (geel) mag geven aan de club “Bolderberg”. PC heeft geen 

bezwaar. 

11. RvB VV: 

a. Het huishoudelijk reglement is goedgekeurd. Stefan vraag om ons huishoudelijk reglement 

nogmaals te laten controleren en dit voor einde juli 2018. 

b. Spelen tijdens de finales Beker van België (weekend 8-9 februari 2019) is besproken. 

Wedstrijden kunnen enkele op zaterdag 09/02/2019. 

c. Het e-scoresysteem van Datavolley zal behouden worden in de Liga A Heren. 

d. Volley Belgium zal op de RvB van 5 juli beslissen of de andere nationaal spelende reeksen 

ook Datavolley zullen blijven gebruiken ofwel de concurrent ‘Tiebreak’. 

e. Er zijn momenteel in totaal 526 coach licentie aangevraagd, Limburg ?. 

f. Jos Baillien is momenteel erevoorzitter in Limburg. Totdat de modaliteiten van ere leden in 

Volley Vlaanderen gekend zijn zal voor deze laatste zijn ere voorzitterschap op zijn lidkaart 

vermelden. 

 

12. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB van 10 juli 2018 in Hasselt om 20:00 uur. 

Het DB van 14 augustus en het PC van 30 augustus zullen tijdig medegedeeld worden daar de ganse 

maand augustus de bowling in Hasselt renoveert.  


