
 

PC-VERSLAG  VAN 30 AUGUSTUS 2018 

 

Aanwezig: Richard Begas, Stefan Quintens, Luc Budenaers, Maurice Hermans, Jan Martens, Lambert Hilven, 

Willy Loverix, Johan Somers,  Renzo De Gaspari en Rita Lavigne. 

VERSLAG: 

1. De voorzitter deelt mede dat vanaf deze vergadering om 22:00 uur de vergaderingen zullen beëindigen. 

Niet behandelde punten worden verschoven naar de volgende vergadering. 

2. G-SPORT: 

- Deelt mede dat er morgen (31 augustus 2018) een vergadering zal plaats vinden in Hasselt. 

- Probleem is de integratie in het G-netwerk. 

- VL heeft een subsidie voorschot voor G-Sport gekregen. 

3. SECRETARIAAT: 

a. De bundel voor de AV2 is tijdig verstuurd. 

b. Clubs kunnen hun bestellingen doorgeven aan VV voor levering op de AV. 

4. BEACH: 

a. Er zijn drie Limburgse manches geweest. Sportief waren ze zeer goed. 

b. Jeugdbeach in zomermaanden is een probleem. Vooral bij de jongens is er een probleem. 

c. Info over de werking kan men vinden op de website. 

5. FINANCIEN: 

a. De overdracht ligt klaar voor de opvolger. 

b. Er zijn officieel nog geen kandidaten. 

c. Tijdstip facturatie eind januari, eind mei, eind september, zoals vermeld in huishoudelijk 

reglement, zeer belangrijk. Openstaande facturen doorgeven bij Volley Vlaanderen. Licenties 

worden ingehouden bij aanvang seizoen. 

6. BOEKHOUDING: 

a. Lambert belooft het afsluiten van boekjaar 2017 en indienen van de rechtspersonenbelasting 

in orde te brengen ten laatste 05.09.2018. 

b. Lambert neemt contact op met VSDC voor de aangifte van de rechtspersonenbelasting. ( 

uiterste datum aangifte 27.09.2018) 

c. Lambert bezorgt de financieel beheerder om de 3 maanden (eind maart, juni, september, 

december) de cijfers die voorgelegd zullen worden tijdens het PC (zie verslag 26.04.2018) 

d. Voorgelegde cijfers moeten conform zijn met realiteit. 

7. IT: 

a. Door de GPDR regeling van Volley Vlaanderen waren de clubgegevens niet meer 

beschikbaar op onze website. Dit is geregeld. 

a. In de commissie heeft Bram ontslag genomen en Jenthe kan niet langer in de commissie 

zetelen omdat hij vanaf het nieuwe seizoen zal aangesloten zijn bij een Vlaams-Brabantse 

club.  

b. Volley Spike: 

1. Er zijn 2 succesvolle opleidingssessies. Deze werden gegeven door Stefan Quintens, 

waarvoor onze dank.  

2. Vastgestelde mankementen zijn doorgegeven aan de verantwoordelijke. 

3. Versie 31 zal voorlopig de laatste versie zijn. 

4. Toegang tot alle wedstrijden van de provincie voor de PC leden is aangevraagd en is in 

behandeling. 

c. De lijst van de personen die toegang hebben tot de database VV zal aangepast worden op 

onze website. 

8. PERS &COMMUNICATIE: 

a. De aanbesteding voor de Beker van Limburg 2019 zal weldra verstuurd worden. 

9. PSC:   

a. Door een tekort aan scheidsrechters is er beslist om in de reeksen van 4de provinciale dames 

reeksen geen officiële scheidsrechters meer te voorzien. 

b. Mail van GOVOC besproken. Deze doet niet mee met Volley Spike. 

c. Vergoedingen: 

A. Waarnemers: 12 € naar 15€: PC is akkoord. 



 

B. Fluitgeld: 32,50€ naar 34 €: PC is akkoord. 

C. Vergoeding: 0,34€/km naar 0,35€/km vanaf 1 juli 2018. 

10. JEUGD: 

a. IPJOT in Tienen (één dag) is voor Limburg goed verlopen. 

b. Het volgend IPJOT zal doorgaan in Overpelt op 5 januari 2019. 

c. De selectieverantwoordelijke is gewijzigd. Andy D’hondt zal in de toekomst de selecties 

opvolgen. 

d. De uitnodigingen voor de “start to volley clinics” zullen binnenkort verschijnen. 

e. Er is een nieuw jeugdcompetitie reglement besproken en uitgeschreven. Uitnodigingen voor 

bespreking volgen.  

11. COMPETITIE: 

a. Volley Spike: 16 clubs hebben hun tablet nog niet afgehaald. Dit zal gebeuren op de AV VL. 

b. Vragen:  

A. Hoe gaat de controle van de wedstrijdbladen gebeuren? Johan doet navraag. 

B. Terug name van teveel aan wedstrijdbladen? Johan doet navraag op de RvB VV. 

12. AGEMENE PUNTEN: 

a. 3 clubs hebben hun factuur nog niet betaald. Voor deze clubs zal een forfait uitgesproken 

worden voor iedere wedstrijd tot betaling van de factuur. Lambert zal deze regel nazien in 

ons competitie reglement en een e-mail sturen naar de betreffende clubs. 

b. Voor de controle van de wedstrijdbladen in Volley Spike wordt gevraagd om hier flexibel te 

zijn. 

c. Op de AV2 van september moeten er 2 wijzigingen gestemd worden in onze statuten. Stefan 

doet het nodige. 

d. Roland Vermesen is niet langer kandidaat voor de tuchtraad. Hij wordt vervangen door 

Liesbeth Luts. 

e. Het conclaaf jaarlijkse conclaaf zal doorgaan op zaterdag 1 december 2018. Indien er geen 

thema is, zal dit een pc-vergadering worden. De plaats en het tijdstip zullen later mede 

gedeeld worden. Het gebruikelijke diner wordt georganiseerd zoals gewoonte. 

f. De buiten fluitjes (te hoog in dB) mogen door de scheidsrechters in de zaal niet gebruikt 

worden. Richard zal dit mededelen aan de scheidsrechters. 

g. Hoe verder gaan indien geen financieel bestuurder na de AV? Vermoedelijk iemand uit het 

PC aanduiden. 

h. Uitnodiging ontvangen van de club “FIT HAM” voor haar 50 jarig bestaan op 29 september. 

Inschrijvingen voor 1 september. Afvaardiging PC VL: zal nog gebeuren. 

i. Jan Martens deelt mede dat hij van 15 tot 30 september in verlof zal zijn. 

j. Maurice Hermans kan niet aanwezig zijn op AV2 van 29.09.2018. 

 

13. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB van 11 september 2018 in Hasselt om 20:00 uur. 

AV op 25 september in Helchteren om 19:30 uur. 

Het PC van 27 september 2018 in Hasselt om 20:00 uur. 


