
 

VERSLAG RvB VAN 27 SEPTEMBER 2019 

 

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

Jan Martens en Maarten Michiels. 

VERSLAG: 

1. Voorzitter: 

- Zal volgende accenten leggen op de raden van bestuur: 

- Rol van de RvB:  

a. deze moet ten dienste staan van de clubs. 

b. Beslissingen moeten gezamenlijk genomen worden en uitgevoerd. 

- Respect voor de teksten en naleven van de reglementen. 

- De onderlinge communicatie: 

Commissie verslagen moeten gemaakt worden om: 

i. De RvB vlotter te laten verlopen. 

ii. Commissie beslissingen te kennen, alsook 

iii. De eventuele planningen. 

2. IT:  

- Wacht op de proceduren van de nieuwe server (Jenthe)om aanpassingen te kunnen doen op  

de website. 

3. Secretariaat: 

- Deelt mede dat er geen reacties van de clubs zijn geweest op het verslag van de AV. 

- Dit zal ondertekend worden door hem en de VZ en vervolgens gepubliseerd op de website. 

4. PSC: 

- Deelt mede dat: 

-  in de PSC verslagen de datum van de volgende vergadering staat. 

- Bob Heyns ontslag neemt en zijn taken overgenomen worden door Roger Kauffmann. 

- Jan Voortman opgenomen is in ziekenhuis en ontslag neemt van zijn functie in het PSC 

op het einde van het seizoen. 

- Johnny Jorissen zal zijn functie verwisselen met deze van Eddy Luts. 

- Het “Master Plan” voorgesteld zal worden op de RvB VV voor goedkeuring. 

5. Competitie: 

- De volgende vergadering zal plaatshebben op 8 oktober 2019. 

- Stelt de aanbesteding voor de BvL 2020 voor en vraagt voor eventuele aanpassingen al 

vorens deze te publiseren. Deelt ook mede dat er een intensie is om de aanbesteding van de 

BvL 2021 vroeger te laten verschijnen. 

- Volley Spike: er zijn verschillende problemen gemeld voor de BvL alsook de Competitie, er 

is een nieuwe versie uitgebracht en de foto’s zijn momenteel niet meer ter beschikking. 

- Volley Spike Light is volgens de meeste gebruiker te licht. 

- De 3 Regio vergaderingen zullen doorgaan in St-Truiden (december 2019) en in AS en Stal-

Koersel (jan 2020). Lambert zal de RvB hierover tijdig verwittigen. 

- De vorige Regio vergaderingen werden besproken zonder verslagen. 

- U19 leeftijd van de spelers is besproken zonder resultaat. De VZ zal dit voorleggen op de 

RvB VV. 

6. Jeugd:  

- Maarten deelt mede dat: 

- Maandag 30 september de Jeugd Commissie zal vergaderen. 

- Zaterdag de selectie van start gaat. 

- In de competitie alles loopt. 

- De samenwerking met de NEVOBO uitstekend verloopt. 

- De trainingen en de syllabus aangeboden en opgelegd door VV maar de lesgever zou uit de 

provincie moeten komen. Dit is onaanvaardbaar door VL. (les moet ook gegeven worden 

door VV). De VZ zal dit punt meenemen nnar de volgende RvB VV. 

-  Het project jongens 2008: 7 zijn gestopt, er zijn nu 53  jongens over de 4 regio’s. er zal 

getracht worden om 8 spelers te hebben per regio. Trainers is in orde. 



 

- Voor het attest om de U15 te gaan naar het buitenland wacht men nog op de goedkeuring van 

VV. 

- Kledij sectietrainers en verantwoordelijken voorgesteld door Maarten en wordt goedgekeurd 

door de voltallige RvB. 

 

7. Financieel Beheerder: 

- Geeft uitleg  over de inkomsten en uitgaven tot 22 september 2019. 

- De commissie’s worden gevraagd om de nodige info te sturen voor het maken van de 

facturatie eind september 2019. 

8. Beach: 

- Deelt mede dat er een vergadering geweest is op Vlaams niveau over de voorbereiding van 

volgend seizoen. 

- De commissie wil meer locaties en vroeger beginnen. 

9. Varia; 

- AV:  

- Voor de orde moties hebben de clubs het laatste woord. 

- De recreatie ploeg zal tot 2/12/2019 vriendschaps wedstrijden spelen. 

- TAAKVERDELING/ 

- Lambert neemt de evenementen in zijn commissie. 

- De aanpassing van het Huishoudelijk reglement is eenparig goedgekeurd. 

- Lambert deelt mede dat hij zich kandidaat zal stellen voor de functie van Financieel 

Beheerder VL. 

- Er zijn nog geen andere kandidaten. 

- GOEDKEURING VAN DE COMMISSIELEDEN: 

- Al de commissies werden goedgekeurd. 

- COMPETITIE: 

- 7 forfaits 2018-2019 werden niet aangerekend. De RvB beslist met 7 stemmen voor en 

een tegen om deze alsnoch te factureren. Lambert doet het nodige. 

- Hamont zal 4 wedstrijden buiten competitie spelen. 

 

 

 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB vergadering op   8/10/2019 in Hasselt om 20:00 uur. 

De RvB op 24/10/2019 in Hasselt om 20:00 uur. 

 

 


