
 

PC-VERSLAG VAN 25 APRIL 2019 

 

Aanwezig: Richard Begas, Stefan Quintens, Maurice Hermans, Lambert Hilven, Willy Loverix, Paul Lagae, 

Johan Somers, Luc Budenaers en Renzo De Gaspari. 

Verontschuldigd: Jan Martens. 

 

VERSLAG: 

1. ALGEMEEN: 

- Het PC verslag van 25/3/2019 mag gepubliceerd worden. 

- Het homologatie reglement Volley Limburg 2019-2020 wordt goedgekeurd. 

- Wellen vraagt een uitzondering aan VV. 

- Normaal moeten de coach lijnen verwijderd worden. Geen boete indien niet aangepast. 

- Het competitie reglement 2019-2020 is nog niet klaar. 

- Oplossing: Lambert zal dit ten laatste op zaterdag doorsturen. Ten laatste op maandag 

avond zullen de PC leden hun opmerkingen geven zodat Lambert de inschrijvingen tijdig 

kan open stellen. 

- Boetelijst en kosten: na aanpassing is deze goedgekeurd door 7 van de 9 PC leden. Maurice 

en Stefan verlieten de vergadering rond 22:30, dus voor de stemming. 

- De nieuwe nota over de onkosten vergoedingen zal besproken worden op het volgend PC. 

- De aanbeveling van het Dagelijks Bestuur voor de ingegeven boetes is aangenomen door de 

PC leden. 

- De bespreking van het PSC en de jeugdcommissie over de aanwending van de reserve is voor 

volgend PC. 

 

2. G-SPORT en RECREATIE: 

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

dossier 2018. 

- Maurice heeft gesproken over de modaliteiten voor het aanwerven van een student. Er zijn 

toch bepaalde belemmeringen hiervoor. 

- De wedstrijd tijdens de BvL was zeer goed maar men twijfelt of de meer interesse zal mee 

brengen. 

- Op 16 mei is er de “STERRENDAG” in Lommel ingericht door Sport Vlaanderen. 

 

3. SECRETARIAAT: 

- Heeft een e-mail ontvangen voor de functie van voorzitter commissie jeugd namelijk: 

Maarten Michiels. 

- Heeft in naam van de Limburgse Volleybal Gemeenschap het rouwregister van Pierre 

Vingerhoets ingevuld. Johan zal naar de dienst gaan. 

 

4. BEACH: 

- Beachvolley Maaseik zal het beach jeugdkampioenschap van Vlaanderen  organiseren in 

2019. 

- Data zijn zaterdag 27 en zondag 28 juli 2019. 

 

5. FINANCIEN: 

- Zie bespreking boetenlijst en kosten. 

 

6. BOEKHOUDING: 

- Geen punten.  

 

 

 

 

 



 

7. IT: 

- Vraagt de PC leden opmerkingen over de nieuwe website te noteren en door te geven, alsook 

na te gaan binnen elke commissie welke toepassingen nog actief gebruikt worden en  wie 

welke toegang moet hebben. 

- Het website adres is door Stefan door gegeven via een e-mail. 

(http://www.volleylimburg.be/new2/) 

 

8. PERS &COMMUNICATIE: 

- Geeft een voorlopig kosten plaatje van de BvL. 

9. PSC:   

- Tijdens zijn PSC vergadering van gisteren zij volgende items besproken: 

- De arbitrage van de BvL. 

-  De boeten en kostenlijst. 

- Het actieplan om meer scheidsrechters te bekomen. 

 

10. JEUGD: 

- Op 1 mei zullen de eindrondes 2-2 plaats hebben in Vilvoorde. 

- Het IPJOT zal plaats hebben in Stekene op 4 en 5 mei 2019. 

 

11. COMPETITIE: 

- Eindronden Volley Limburg 2019 zullen plaats vinden  op zaterdag 27 april, Sporthal de 

Weyer, Kortessem 

- Competitie Reglement zie algemene punten. 

  

12. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB vergadering op   14 mei 2019 in Hasselt om 20:00 uur. 

Het PC van 23 mei in Hasselt om 20:00 uur. 


