
 

PC-VERSLAG VAN 28 MAART 2019 

 

Aanwezig: Richard Begas, Stefan Quintens, Maurice Hermans, Lambert Hilven, Willy Loverix, Jan Martens, 

Paul Lagae en Johan Somers. 

Verontschuldigd: Luc Budenaers en Renzo De Gaspari. 

VERSLAG: 

1. ALGEMEEN: 

- Het PC verslag van 28/2/2019 mag gepubliceerd worden. 

- Wegens omstandigheden was er geen DB in de maand maart. 

- Op de representatie van het boek “Volleybal Initia Hasselt” waren volgende leden aanwezig: 

Johan, Paul en Willy. 

- 50 jarig bestaan van Wevoc Wellen 24 mei 2019: 

- Richard vraagt zijn vrouw om een geschenk te maken. 

- Johan doet de speech. 

- De AV VL van september zal doorgaan op 10 september 2019 wegens het spelen van de Red 

Dragons in Antwerpen. 

- De afvaardiging van VL op de AV VV van 26/3/2019 is: Johan, Willy en Stefan. 

- De lijst met de samenstelling van de commissies is gecontroleerd en formeel goedgekeurd. 

- De vacante betrekkingen in het PC Limburg (AV VL in september) zullen gepubliseerd 

worden na bevestiging van Renzo. 

- Maurice vraagt de aanwezige PC leden of er iemand een van deze functies wil bekleden. De 

PC leden zullen hierover nadenken. Ook worden de PC leden en in het bijzondere de 

uittredende leden gevraagd om een initiatief te nemen voor hun opvolging. 

 

2. G-SPORT en RECREATIE: 

- Er was een goede vergadering met de organisatie MOEV. 

- Het subsidie dossier 2019 is tijdig binnen gebracht. Volgend jaar vroeger opstellen. 

- Lambert, Paul en Willy moeten zo snel mogelijk samen zitten voor de afrekening van het 

dossier 2018. 

 

3. SECRETARIAAT: 

- Foto’s op de website bekijken gaat nu via een Facebook account maar men moet geen 

Facebook account hebben om de foto’s te zien. 

 

4. BEACH: 

- Er zijn bijkomende jeugdbeach ontmoetingen namelijk in As, Tongerlo en Kinrooi. 

- Maaseik krijgt een 2de Nationaal beach tornooi. 

- Er is een dag goed indoor getraind. 

- Op 27 juli gaan de Vlaamse jeugd kampioenschappen beach door in Limburg voor de U12- 

U16 en de U14-U18. 

 

5. FINANCIEN: 

- Onkosten nota’s: 

- Vraagt nogmaals om de data’s van samenkomst en de verslagen door te sturen. 

Commisieleden worden dadelijk uitbetaald, voorzitters na indienen van het verslag. 

- Worden uitbetaald tot 6 maanden na de prestatie. Paul zal een voorstel uitwerken om de 

bestaande afspraken te actualiseren en te formaliseren. 

- Vraagt aan de voorzitter om het volledig beleidsplan van Volley Vlaanderen. Johan zal dit 

vragen. 

 

6. BOEKHOUDING: 

- Geen punten.  

 

 



 

7. IT: 

- Jenthe is de website op de achtergrond aan het aanpassen naar een actuele stand. 

 

8. PERS &COMMUNICATIE: 

- Geen punten. 

 

9. PSC:   

- Bob Heyns geeft zijn ontslag op het einde van het seizoen. 

- Scheidsrechters werving kort besproken. 

 

10. JEUGD: 

- De voorzitter (Renzo) stelt zich niet meer kandidaat voor zijn functie vanaf  september 2019. 

- PC vraagt voor bevestiging. Bevestiging gegeven via e-mail op 3 april 2019. 

 

11. COMPETITIE: 

- Het nieuwe competitie reglement (2019-2020) voor Limburg zal besproken worden op 

donderdag 4 april in Hasselt om 20:00 uur. 

- Eindronden Volley Limburg gaat door op zaterdag 27 april 2019 in sporthal te Kortessem.  

-  De boetes van alle clubs vanaf september zijn nog steeds niet gepubliceerd. 

- Veel clubs gaan voor dezelfde fout nu meerdere boetes ontvangen omdat ze niet wisten van 

de eerste fout. 

- Er wordt naar een oplossing gezocht voor het probleem “boetes aan de clubs” 

 

12. VARIA: 

- Samenstelling van de pot voor terugbetaling aan de clubs met de gekende sleutel voor 

herverdeling. 

- Overeengekomen is: 

- Alleen het bedrag van de boetepot. 

- Het bijkomend plan: Volgende voorstellen werden gelanceerd en worden door de 

indieners : (PSC; Jeugd) verder concreet uitgewerkt tegen een volgende vergadering die 

over deze voorstellen beslist : 

a. Nieuwe scheidsrechters voor bepaalde tijd in de club houden. Bv 3jaar in de club 

500€. 

b. Jeugdwerving. Nieuwe leden blijven 2 à 3 jaar. …..€. 

 

13. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB vergadering op    9 april 2019 in Hasselt om 20:00 uur. 

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


