
Vergadering 25 oktober 2018
G sport: provinciehuis Hasselt 10 uur.
Aanwezig: Lambert, Stefaan, Ronny, Maurice, Katja.
Verontschuldigd: Hilde, Willy.
Welkom: Stefaan komt vanuit volley Vlaanderen de vergadering volgen.
Bespreking en goedkeuring verslag vorige vergadering 31/8/2018

Evaluatie voorbije activiteiten
Uitleg Ronny over Parantee-Psylos – para olympic’s

SPORT G- MEE 12/9 in de sporthal van Maasmechelen.
100 tal deelnemers met een mentale beperking of met een psychische kwetsbaarheid
Start to volley
Goede en vlotte organisatie
Voorziening uit Hasselt die interesse had.
Ondersteuning van Stefaan en Lambert
Geen ondersteuning vanuit de clubs. Aandringen dat het begeleiden van de proeven door trainers en
begeleiders van de club gebeurd.

Sportmarkt 22/9 in Genk:
Volleybalclub organiseerde een binnen- en buitenvolleybaltreffen.
Binnen werd een demo training voor G sporters gegeven. Te weinin deelname

Sport voor specials in Neerpelt op 11/10/2018:: ruim gevarieerd aanbod voor lln vanaf 4de leerjaar.
Voormiddag zeer druk bij het initiëren van smashvolley. De opblaasbare volleybalproeven zijn een
succes en een aantrekkingspool.
De bedoeling was dat de groepen integreerden, gemengde groepen. Dit gebeurde niet spontaan, de
drempel blijft.
Resultaat: veel enthousiasme maar te weinig integratie.
Op deze manifestaties – organisaties zouden clubs meer betrokken moeten worden, begeleiden van
groepen en ook het kenbaar maken van eigen activiteiten via bijv. flyers… Contacten leggen met de
instellingen.

Visie rond toekomstige activiteiten
We hebben reeds enkele malen geprobeerd zelf een volleybal event te organiseren. De deelname,
interesse vanuit de instellingen is te weinig.
Wat kan beter of wat kunnen we veranderen?
Op dit ogenblik zijn er 3 clubs die een evenement willen organiseren
14/11/2018: Sint Truiden- Lambert kijkt of dit mogelijk is.
Genk: Katja kijkt met Joris  of dit haalbaar is. Mogelijke samenwerking wel met de Richter - de Wissel
en Tevona
Achel: contact opnemen met Stefan Brebels door Maurice

Wat is ook mogelijk?

Welke stategie bepalen we om clubs en instellingen bij elkaar te krijgen?



We gaan vanuit volley Limburg de regionale – provinciale ontmoetingen, georganiseerd vanuit
Dommelhof Neerpelt ondersteunen.

22/11/2018: Neerpelt opleidingsvorm 3 is hoger niveau: mogelijkheid om gerichte initiatie te geven.

Afhalen van materialen afspreken met Willy – volley Vlaanderen stelt een caminonette ter
beschikking.

14/3/2019: netbal tornooi in Dommelhof.

21/9/2019 in Maasmechelen

Zuid Limburg – Haspengouw: G sport happening met aanbod van smashvolley

Het voorstel is om op al deze activiteiten alle clubs uit te nodigen die interesse getoond hebben voor
G sport.

Omringende clubs kunnen dan hun folder en werking presenteren.

Welke hulp kunnen we aanbieden

1. Sjabloon van affiche ontwerpen (zie volleybalclub Haacht)
2. Folder met info (zie ontwerpfolder volley Vlaanderen)
3. Materialen ter beschikking stellen
4. Promotie G sport via filmpje van Stefaan – volley Vlaanderen.
5. Peter en meter vragen voor G sport Limburg
6. Aansluitend op de actie volley@school een vergelijkbare actie voor G sport. Instellingen die

interesse hebben in smashvolley – netbal krijgen een lessenreeks van bijv. 10 lessen gegeven
door een trainer. Onkosten voor de federatie.

7. Colloquium organiseren voor de begeleiders van G sport – Ronny

Initiatief Stalvoc Koersel
Flyer met heel veel algemene informatie over G sport
Willen wekelijks G sporters opvangen en initiëren
Overzicht to do’s

Agendapunt Wat Wie Timing
Verslag Vergadering 25/10 Maurice Voor 31/10
Externe happenings Sint Truiden Lambert

Genk Katja
Achel Maurice

Materialen afhalen Vilvoorde Willy 22/11/2018 Neerpelt
Sjabloon affiche Stefaan
Folder Stefaan
Peter G sport Katja
Meter G sport Katja
Introductie G sport Lessenreeks Stefaan - Hilde
Colloquium Samenkomst

begeleiders
Ronny

Doodle Volgende vergadering
in januari

Hilde Voor 15 dec

Verslag: Maurice Hermans.


