
 

PC-VERSLAG  VAN 27 SEPTEMBER 2018 

 

Aanwezig: Richard Begas, Stefan Quintens, Luc Budenaers, Lambert Hilven, Willy Loverix, Johan Somers,  

Paul Lagae, Renzo De Gaspari en Rita Lavigne. 

Verontschuldigd: Maurice Hermans en Jan Martens. 

VERSLAG: 

1. De voorzitter feliciteert:  

a. Richard Begas en Maurice Hermans met hun heraanstellen als voorzitter van de PSC 

commissie en als voorzitter van de G-Sport commissie. 

b. Paul Lagae met de aanstelling van Financieel beheerder Volley Limburg 

c. Rita Lavigne voor het gepresteerde werk als Financieel beheerder Volley Limburg. 

 

2. G-SPORT: 

- Deelt mede dat volgende bijeenkomsten zullen plaats vinden: 

o 11/09/2018 participatie in Neerpelt (dommelhof). 

o 25/10/2018 vergadering in het provinciehuis te Hasselt. 

o 14/11/2018 G-Sport happening in St-Truiden. 

- Stalvoc wil om de 14 dagen een G-Sport training geven. 

 

3. SECRETARIAAT: 

a. Het  PC verslag van 30 augustus en het verslag van de AV2 zal gepubliceerd worden. 

b. Vraagt uitleg over de afrekening van de Beker van Limburg 2018. Hier is alle informatie nog 

niet aanwezig en zal klaar zijn voor het PC van oktober 2018. 

 

4. FINANCIEN: 

a. De overdracht met de opvolger zal volgende  week plaats vinden. 

b. Neerlegging van de bestuurswijziging bij het Belgisch Staatsblad moet zo snel mogelijk 

gebeuren na betaling van de verschuldigde som voor publicatie. 

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

reglement, zeer belangrijk.  

 

5. BOEKHOUDING: 

a. Lambert belooft dat volgende week alles ingeboekt zal zijn. 

b. Riemst: het nog niet betaalde gedeelte van de facturatie (tekort aan scheidsrechters) is 

betaald. 

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. 

e. Boekingen zijn niet meer gesplitst. 

 

6. IT: 

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

onze website. 

b. Voor Volley Spike zij er nog enkele aanpassingen op komst. 

 

7. PERS &COMMUNICATIE: 

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

open gezet worden voor alle clubs en de clubs die de inrichting gehad hebben moeten geen 2 

à 3 jaar meer wachten om zich kandidaat te stellen. 

b. Wedstrijdbladen uit Volley Spike  alleen maar mogelijk voor de thuisploeg (mits printer). 

c. VV heeft beslist dat alle VV jeugdevenementen volledig onder de bevoegdheid vallen van de 

jeugdcommissie VV. (Nationale jeugdkampioenschappen, etc.) 

 

 

 



 

8. PSC:   

a. Op 31/8/2018 en 1/9/2019 heeft de AV voor scheidsrechters plaats gevonden. Stefan heeft 

hierop het gedeelte van Volley Spike dat belangrijk is voor de scheidsrechters uitgelegd. 

b. Er zal een jeugdscheidsrechters cursus plaats vinden bij Bepavoc Beringen op 21/10/2018. 

c. Richard zal V.L. vertegenwoordigen tijdens de viering van 50 jaar Fit Ham op 29.09.2018 en 

het gebruikelijke aandenken van V.L. zal overhandigen. 

 

9. JEUGD: 

a. Nieuwe start to volley met clinics en regio volley tornooien. 

b. Er is een VV jeugdvergadering geweest  op 26/9/2018. 

c. Volgende vergaderingen worden gepland: 

A. 4/10/2018, brainstormen over het nieuwe jeugdcompetitie reglement. 

B. 21/10/2018, brainstormen over hoe meer jeugdleden bekomen. 

 

10. COMPETITIE: 

a. Volley Spike: zie algemene punten. 

b. Zal regio vergaderingen organiseren rekening houdend met de scheidsrechters en jeugd. 

 

11. AGEMENE PUNTEN: 

a. Evaluatie van AV2: goed verlopen. 

b. Bijzondere AV: VV zal gevraagd worden om deel te nemen aan het DB van 9 oktober 2018 

voor het bespreken van artikel 6c. johan zorgt hiervoor. 

c. De Bijzondere AV moet 21 tot 40 dagen voor de vergadering aan de clubs medegedeeld 

worden. 

d. Volley Spike:  

A. Alle clubs hebben hun tablet gekregen. 

B. Zal GOVOC deze tablet en Volley Spike gebruiken? 

C. Indien in 2de Provinciale er geen markeerder is, dan is Volley Spike niet verplicht 

en moet de papieren versie gebruikt worden. 

D. Er zal op 12/10/2018 een speciale sessie gegeven worden over het gebruik van 

Volley Spike voor de clubs en scheidsrechters die dit wensen. De clubs en 

scheidsrechters wordt gevraagd om hun problemen door te sturen naar Stefan Quintens. 

Johan zorgt voor zaal en uur. 

E. Hoe de wedstrijdbladen van Volley Spike  gecontroleerd moeten worden moet 

nog bekeken worden met VV. 

e. In de maand november zal de structuur van VV en de provincies geëvalueerd worden alsook 

het “goed bestuur” VV. 

 

12. VARIA: 

a. Luc Budenaers en Lambert Hilven zullen het PC VL vertegenwoordigen op de feestelijke 

opening van de nieuwe sporthal in Wiemesmeer op 4 oktober 2018 om 20:00 uur. 

b. Johan zal het nodige doen om Luc Budenaers te vervangen door Paul Lagae in de audit 

commissie van VV. Volgende vergadering zal plaats hebben op 30/11/2018 om 19:30 in 

Vilvoorde. 

c. Er is vastgesteld dat de website voor Start to Volley ( Rad van Emiel), tot niets dient daar 

men geen actuele en andere info terug kan vinden. Het PC VL vraagt om een nieuwe 

webmaster aan te stellen en indien mogelijk deze te integreren in de website van VV. 

 

13. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB van 9/10/ 2018 in Hasselt om 20:00 uur. 

Bijz. AV op .. oktober 2018.(plaats en datum volgen) 

Het PC van 25 oktober 2018 in Hasselt om 20:00 uur. 

Conclaaf (PC?) op 1 december 2018+ diner. (plaats en datum volgen) 


