
 

PC-VERSLAG VAN 24 JANUARI 2019 

 

Aanwezig: Richard Begas, Stefan Quintens, Maurice Hermans, Lambert Hilven, Willy Loverix, Luc Budenaers, 

Jan Martens, Paul Lagae en Johan Somers. 

Verontschuldigd:  Renzo De Gaspari. 

VERSLAG: 

1. G-SPORT en RECREATIE: 

- Het initiatief van STAL KOERSEL zal opgevolgd worden. 

- We zullen naar de instellingen moeten gaan. 

- Van het budget G-Sport in  de begroting van VL misschien een gedeelte gebruiken om 

transport van de instellingen naar het evenement te betalen om ze zo misschien over de streep 

te halen. 

 

2. SECRETARIAAT: 

- Het aangepast verslag van 20 december zal gepubliceerd worden. 

 

3. BEACH: 

- In de nationale Beachtour voor 2019 zal Maaseik niet meedoen. Genk (nog bezien : op dit 

ogenblik twee manches op dezelfde datum) en Hechtel zijn ingeschreven. 

- De Vlaamse  jeugdbeachkampioenschappen zullen plaats hebben eind juli (Maaseik is 

kandidaat als het in Limburg zou doorgaan). 

- Verdeling budget voor beach trainingen zaalselecties in samenspraak/verdeling met Renzo. 

- De verdeling van de budgetten VV voor Beach zullen misschien anders verdeeld worden. Dit 

zorgt voor vele vragen. 

 

4. FINANCIEN: 

- Met Lambert zijn de cijfers van 2018 doorgenomen met als resultaat dat de inkomsten ten 

opzichte van 2017 toegenomen zijn. 

- Paul stelt een begroting wijziging voor ten voordele van de clubs. 

- Het PC is akkoord om de clubs met ploegen U19, U17 en U15 hun communicatie kosten 

terug te betalen met de hoop dat de clubs deze bedragen in de jeugdwerking zullen 

investeren.. 

 

5. BOEKHOUDING: 

- Boeten van de clubs zullen zo snel mogelijk op de website verschijnen.  

 

6. IT: 

- De database voor de jeugdscheidsrechters is aangepast. 

 

7. PERS &COMMUNICATIE: 

a. De BvL 2019 is toegekend aan Greenyard Maaseik.  

b. Er heeft een vergadering plaats gehad om het draaiboek te bespreken. 

c. De VKS zal dit jaar niet deelnemen in onze BvL en vervangen worden door de 

U11 (2-2) jongens en meisjes. 

d. De deelname van de Speciaal Olympics is nog niet bevestigd. 

e. Luc vraagt  Willy voor het aangepast logo en de prijs van de bekers. 

 

8. PSC:   

- Er zijn 2 algemene vormingvergaderingen geweest met volgende aandachtspunten: 

a. De Volley Spike voor scheidsrechters. 

b. De problematiek rond de waarnemers. 

c. De nieuwe jeugd scheidsrechters cursussen. (Sergio) 

 

9. JEUGD: 

- Geen punten 

 



 

10. COMPETITIE: 

- Er zal een vergadering plaats hebben op 18/2/2019 met als thema het Provinciaal competitie 

reglement 2019. Dit moet klaar zijn voor de volgende inschrijvingen 

- Op 7/2/2019 zal er een vergadering plaatshebben met de provinciale competitie leiders in 

VV, deze zal gaan over de nieuwe competie indeling 2019-2020. 

- Op 9/2/2019 zal de volgende regio vergadering plaats hebben in Hasselt, het verslag van de 

vorige regio vergadering zal mee gestuurd worden met deze uitnodiging. 

- De volgende regio vergadering (3) zal plaats hebben tijdens de week, mogelijk in 

Opglabbeek. Datum moet nog vastgelegd worden. 

 

11. VARIA: 

- AV  op 12 maart 2019 in Helchteren om 19:30 uur. 

a. Er zal meer uitleg gegeven worden over het statuut “VERENIGINGSWERK”. 

b. De club coaches komen uitleggen wat hun taken zijn bij VV en wat dit betekend 

voor onze clubs. 

c. Er zal ook een verklarende uitleg geven worden over de nieuwe Statuten en H/R 

van Volley Limburg. 

- Het nieuwe H/R van VL is unaniem goedgekeurd door de aanwezige PC leden. 

- Het statuut verenigingswerk. Johan geeft uitleg en zal een power point doorsturen naar de 

PC leden. 

- Johan geeft uitleg over: 

a.  De C en J licenties. 

b. De facturatie van Volley Spike. Hier krijgen alle clubs die Volley Spikes gebruikt 

hebben onder de 2de Provinciale competitie een krediet nota. 

c. Volgend jaar zal iedere ploeg die Volley Spike gebruikt en 6-6 speelt met 

markeerder een factuur krijgen van VV. 

- De AV VV zal plaats hebben op 29 maart 2019. 

- De  AUDIT VV zal plaats hebben op 20 maart 2019. 

- De VV jeugd kampioenschappen U17 zullen plaatst vinden in Tongeren (Datovoc) op 11 en 

12 mei 2019. Datovoc betaald 250€ van de inschrijving, de rest betaald  VL. 

- De 2 overgebleven tabletten zullen te koop aangeboden worden voor de som van 90€/stuk. 

Dit zal op de website verschijnen. 

- De wedstrijden voor de VV jeugdkampioenschappen en de BvL zullen gebeuren via het 

account van Lambert. 

- Het PC beslist dat het contactpunt voor besprekingen met de VKS toegewezen wordt aan 

Maurice Hermans. 

- Luc deelt het PC mede dat hij op het einde van het seizoen 2018-2019 in Volley Limburg 

stopt met al zijn functies. 

 

12. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB vergadering op 12 februari 2019 in Hasselt om 20:00 uur. 

Het PC van 28 februari in Hasselt om 20:00 uur. 


