
 

PC-VERSLAG VAN 28 FEBRUARI 2019 

 

Aanwezig: Richard Begas, Stefan Quintens, Maurice Hermans, Lambert Hilven, Willy Loverix, Renzo De 

Gaspari, Jan Martens, Paul Lagae en Johan Somers. 

Verontschuldigd: Luc Budenaers . 

VERSLAG: 

1. ALGEMEEN: 

- De  secretaris word gevraagd om de ontbrekende PC verslagen door te geven aan Stefan voor 

publicatie. 

- Het gebruik van VolleySpike voor seizoen 2019-2020 is besproken, Johan zal de clubs uitleg 

geven op de bijzondere AV VL. 

- Voor het begin van het volgend seizoen moet er nog een opleidingsmoment gegeven worden 

over het gebruik van VolleySpike. 

- Beker van Limburg: 

- Het PC accepteert de 3 dimensionele trofee als de Beker van Limburg 2019. 

- De log-in voor het gebruik van VolleySpike door de bestuurders is in orde. 

- Niet vergeten de VKS uit te nodigen. Maurice neemt contact met VKS en is het enige 

aanspreekpunt voor de VKS. 

- In de bundel voor de bijzondere AV zal het laatste blad verwijderd worden. (samenstelling 

van het PC VL). 

 

2. G-SPORT en RECREATIE: 

- STAL KOERSEL is begonnen met regelmatige trainingen voor 8 G-sport spelers. 

- Ludo Winters zal morgen Maurice contacteren in verband met de instellingen contacten. 

- Er zal zo snel mogelijk : 

o Een vergadering belegd  worden voor het nieuwe G-sport dossier (tweede helft van 

2019), dit moet binnen zijn op 15 maart 2019. 

o Afhandelen subsidie dossier 2018. 

 

3. SECRETARIAAT: 

- Het aangepast verslag van januari 2019 zal gepubliceerd worden. 

 

4. BEACH: 

- De voorzitter laat weten dat hij de jaarcijfers 2018 over de Beach nooit gezien heeft, hij zegt 

ook dat de Limburgse organisaties niet in deze publicatie staan. 

- Het beleid Beach/Competitie over de samenwerking is stroef verlopen. 

- Voor de jeugd beacb opleiding was de planning ok, maar door mis communicatie zijn er geen 

inschrijvingen. 

- Jan vraagt het PC of VL zijn steun nog geeft aan het Beach project. Het PC  geeft zijn 

volledige steun aan de jeugdbeach. 

 

5. FINANCIEN: 

- Het rekening nazicht zal gebeuren op 11 februari om 20:00 uur in Hasselt, in het bijzijn van 

Paul, Lambert en Willy. 

- De mogelijke aanpassing van de begroting 2019 zal gebeuren op de AV2. Paul geeft uitleg. 

- Er zal een pot samengesteld worden om bedragen terug te geven aan de clubs via de gekende 

verdeelsleutel. Hoeveel deze pot dit jaar zal zijn moet nog beslist worden. 

- De registratie van “uiteindelijke begunstigde” van een VZW, het UBO register, moet klaar 

zijn eind september 2019. 

 

6. BOEKHOUDING: 

- Geen punten.  

 



 

7. IT: 

- Geen punten 

 

8. PERS &COMMUNICATIE: 

- Geen punten. 

 

9. PSC:   

a. Richard geeft uitleg over de nationale scheidsrechters vergadering: 

i. Voor de vrijwilligers of verenigingswerk zoekt VV een oplossing. 

ii. Er was een goede uitleg van de internationale spelregels. 

iii. Deze bijeenkomst was zeker de moeite waard en voor herhaling 

vatbaar. 

b. Het PSC heeft de samenvatting van Paul over de regio vergaderingen besproken 

en zal deze verder uitwerken. 

c. Het PSC heeft een bevraging gedaan bij de scheidsrechters voor het gebruik 

vanVollleySpike tijdens de BvL. De meeste hebben hier geen probleem mee. 

d. De e-mail van Riemst over het gedrag van de officiële scheidsrechter tijdens een 

jeugd wedstrijd is besproken. Richard heeft de sancties tegen deze scheidsrechter 

uitgelegd wat betreft zijn officiële functie. De P.S.C. overweegt een overleg met 

trainers en bestuurders van beide betrokken clubs in het bijzijn van de 

scheidsrechter. 
 

10. JEUGD: 

- Tijdens de krokus vakantie is er een stage voorzien. 

- Op 7/4/2019 zal er een tornooi 2-2  eindronde plaats vinden waaruit de finalisten voor de 

BvL zullen komen, de winnaar op de BvL zal gaan naan Vilvoorde pop 1 mei 2019. 

 

11. COMPETITIE: 

- Tijdens de 3 regio vergaderingen waren er 30 clubs vertegenwoordigd. 

- De verslagen over de regiovergaderingen zullen volgende week verstuurd worden. 

- Het competitie reglement 219-2020 is in zijn laatste fase. 

- De uitnodigingen over de tweede lezing van het competitie reglement volgen eerdaags. 

- Lambert zal de datums van zijn vergaderingen doorgeven. 

- Peter Schepers kan de verkeerde uitslagen niet aanpassen wegens het gebrek aan de nodige 

toelating. Johan zorgt hiervoor, vanaf dit moment is peter het enige aanspreek punt om de 

wedstrijd uitslagen aan te passen. 

 

12. VARIA: 

- Punten al besproken. 

 

13. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

2 

De Bijzondere AV zal plaats vinden op 12 maart in Helchteren om 19:30 uur 

Het DB vergadering op    …. maart  2019 in Hasselt om 20:00 uur. 

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


