
 

PC-VERSLAG VAN 22 AUGUSTUS 2019 

 

Aanwezig: Richard Begas, Stefan Quintens, Luc Budenaers,  Lambert Hilven, Willy Loverix en Renzo De 

Gaspari. 

Later toegekomen: Paul Lagae, Johan Somers en Jan Martens.   

Verontschuldigd: Maurice Hermans,   

VERSLAG: 

1. IT:  

- Volley Spike Light, Nog geen informatie of Test versie. 

2. Secretariaat: 

- De bundel voor de AV van september is nog niet klaar, er ontbreekt nog enige informatie. 

- De formulieren van de “verklaring op eer 2019” komen binnen. 

3. PSC: 

- Heeft 3 pasmomenten ingelast voor de nieuwe scheidsrechter polo’s. Volgens de mail van 

Arturo zijn er 2 grote maten voor heren niet geleverd volgens de bestelling, die nog moet 

afgehaald worden in Vilvoorde. Prijs is voor de meeste scheidsrechters te duur. 

- Er hebben verschillende vergaderingen plaats gehad met VV over het “Master plan” voor 

aanwerving van nieuwe scheidsrechters. Door de over volle agenda werd de PowerPoint 

presentatie niet getoond. De volledige tekst en de PowerPoint werden naar alle PC leden ter 

inzage opgestuurd en tijdens de vergadering werd een bespreking gehouden met de vraag aan 

de beheerders dit Masterplan goed  te keuren als dit wordt voorgesteld tijdens de raad van 

bestuur Volley Vlaanderen. Johan vond dat dit moet kunnen aangezien er geen ander 

alternatief is. 

-  Renzo had een opmerking bij het fluiten van wedstrijden door eigen leeftijdsgenoten bij de 

12 jarigen. Hij vond dit niet kunnen. Er werd gevraagd dit mee te nemen naar de raad van 

bestuur 

4. VZ: 

- Deelt mede dat zijn opvolger dadelijk mag zetelen in de RvB VV. 

5. Competitie: 

- Hamont zou kunnen ingedeeld woorden in een reeks van 13, dit wil zeggen voor iedere club 

in deze reeks 24 wedstrijden. Dit vinden zij niet goed en vragen om een halve competitie te 

spelen. Dit voorstel is onmogelijk en de competitie leider zal de clubs die spelen in de 

bewuste reeks dringend tezamen te roepen om een oplossing te vinden. 

- Volley Spike zal toegepast worden in alle provinciale reeksen. Volley spike Light is in zijn 

huidige vorm onbruikbaar voor de jeugdwedstrijden. 

- Er zal een opleidings sessie voor de bediening van Volley Spike gegeven worden in Genk op 

4 september om 20:00 uur, bevestiging volgt. 

- Er zullen regiovergaderingen plaatsvinden namelijk 1 in december 2019 en 2 in januari 2020 

in 3 Regio's met als voornaamste thema's de competitiehervorming en competitiereglement. 

- De oude wedstrijdbladen zullen vernietigd worden, behalve het laatste seizoen (2018-2019). 

- De boetes en de kosten voor de clubs zullen om de 14 dagen ingegeven worden na het 

betrokken weekend (vb. 28-29 september 2019 wordt ingegeven ten laatste het weekend van 

10-11 oktober 2019. 

- De aanrekening voor de wedstrijdwijzigingen van de beker na 7 juli 2019 zullen herbekeken 

worden. 

- Voor de deelname van de Nederlandse jeugdploeg is er nog geen antwoord van VV.  

- Het PC vraagt om dringend het bekerreglement aan te passen i.v.m. de recreatieploeg 

KVCM. Zij zullen behandeld worden als een ploeg uit 1ste provinciale dus zonder voorgift.  

6. Jeugd:  

- Maarten heeft zijn eerste commissie vergaderingen met VV achter de rug en zal zich verder 

inwerken. 

 

7. Financieel Beheerder: 

 

- Alle clubs hebben hun rekeningen betaald. 

- Subsidie voor G-Sport 2019-2020 is toegekomen. 



 

- Er is een model “onkosten nota” gestuurd naar de betrokken leden. Deze nota moet gebruikt 

worden vanaf juli 2019. 

- De doorgestuurde lijst voor onkosten is goedgekeurd door het PC. 

8. Beach: 

- Heeft een wisselend succes. 

- De winterstages waren een absoluut succes. 

- De heren beach volleybal is op sterven na dood, er wordt met GreenYard vergaderd over de 

situatie. GreenYard belooft zijn medewerking. 

- Onkosten nota’s zijn voor VV. 

- Inschrijvingen gebeuren via VV en VV stuurt het inschrijvingsgeld naar de organiserende 

clubs. 

- Het prijzengeld voor de Limbubeach is voor VL 

9. Varia; 

- AV:  

- Paul gaat zijn kandidatuur stellen voor de fuctie van Voorzitter VL indien er geen 

kandidaten zijn. 

- Beachclub Ophoven, indien niet in orde met hun bestuur zullen zij geen stemrecht hebben 

op de AV septemlber 2019. 

- Begroting: 

- Opmerking op de Beach begroting. Paul zal deze aanpassen tot een aannemelijk bedrag. 

- Opmerking op de PSC begroting, Richard blijft dit jaar met het voorgesteld bedrag. 

Richard merkt op dat er geen grote spaarpot moet zijn, maar dat men toch beter rekening 

houdt met de mogelijkheid dat er geen club meer zal insteken om de finales van de Beker 

van Limburg te organiseren en dat in zo een geval Volley Limburg dit zal moeten doen 

op eigen kosten. 

- Opmerking op de G Sport begroting, Paul zal het bedrag van vorig jaar inschrijven. 

- Coach Licenties: 

- De up-dates zijn besproken en zeker de boeten zijn niet aanvaardbaar voor VL. 

 

 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB vergadering op   3/09/2019 in Hasselt om 20:00 uur. 

Het AV vergadering op   10/9//2019 in Helchteren om 19:30 uur 

Het PC van 26/09/2019 in Hasselt om 20:00 uur. 

 

 


