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VERSLAG STUURGROEP G-VOLLEYBAL LIMBURG 
datum 31 augustus 2018 

  

aanwezig Lambert Hilven, Willy Loverix, Hilde Bauduin 

verontschuldigd Stefan Quintens, Maurice Hermans, Ronny Wasiak 

  

verslaggever Hilde Bauduin 

1 GOEDKEURING VORIG VERSLAG 

Het verslag van 19/ juni 2018 wordt goedgekeurd. 

Hilde stelt voor een “to do” lijst toe te voegen vanaf nu. 

2 DEELNAME AAN DE EXTERNE HAPPENINGS 

- 12/9/2018: Sport G-mee Maasmechelen 

o Volley Vlaanderen zal met camionet komen om materiaal te brengen en begeleid de 

deelnemers. 

o Vraag is of er voldoende ruimte is om alles op te stellen en wanneer dit kan 

gebeuren. 

o Lambert heeft al contact opgenomen met Roberto Lombardi om afspraken te maken. 

Roberto is nog in verlof tot 4 september. Lambert zal volgende week dinsdag terug 

contact zoeken. 

o Extra begeleiders zullen nodig zijn. Lambert zal dit ook afspreken met Roberto en 

voor begeleiders zorgen. 

o Lambert zal ook navraag doen of er promotiemateriaal mag uitgedeeld worden? 

Eventueel in goodie bag? 

o Lambert zal ook navraag doen bij Joris voor stand van zaken affiche/flyer.  

 

- 22/9/2018: sportmarkt Genk 

o Lambert vraagt na bij Joris of G-volley Limburg iets kan betekenen op deze 

sportmarkt. 

 

- 11/10/2018: Sport voor Specials Neerpelt 

o Volley Vlaanderen zal met camionet komen om materiaal te brengen en begeleid de 

deelnemers. 

o Vraag is of er voldoende ruimte is om alles op te stellen en wanneer dit kan 

gebeuren. 

o Lambert doet navraag bij Ronny Wasiak hoe laat er opgebouwd kan worden. 

 

3 PLANNING G-VOLLEBALHAPPENINGS NAJAAR 

- Achel (Stefan Brebels) denkt na over mogelijke datum. 

- Sint-Truiden in november (datum nader te bepalen) 
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- Genk ook nog geen datum? Lambert zal met Paul Molemans contact opnemen 

4 OPSTART G-VOLLEYBAL IN KOERSEL 

05/09 heeft Hilde een intake gesprek in Koersel met Wendy Teunckens. 

5 STRATEGIE/PLAN VOOR HET PROMOTEN VAN DE G-VOLLEYBAL 

- Er wordt nagedacht over een promotiefilmpje als presentatie van de werking. 

- Hilde zal contact opnemen met Ludo Winters om de gegevens van Lambert Hilven door te 

geven om zo de G-volleybal op sportdagen te kunnen promoten. 

 

6 VARIA 

Er zijn geen variapunten besproken. 

7 VOLGENDE VERGADERING 

Hilde zal Doodle opmaken na 8 oktober en aan iedereen bezorgen. 

 

OVERZICHT TO  DO’S 

Agendapunt Wat Wie Timing 

1. Verslag vorige vergadering To do lijst opmaken Hilde Vanaf 31/8 

2. Externe happenings Contact opnemen met Roberto Lombardi, 
Joris en Ronny voor praktische afspraken 

Lambert asap 

3. Planning happenings Data vastleggen Lambert  asap 

5. Strategie/plan voor 
promotie 

Contact opnemen met Ludo Winters van 
MOEV (SVS) 

Hilde 31/8 =OK 

7. Volgende vergadering Doodle opmaken Hilde 31/8=OK 

 


