
 

VERSLAG RvB VAN 24 OKTOBER 2019 

 

Aanwezig: Richard Begas, Stefan Quintens, Lambert Hilven, Willy Loverix, Paul Lagae, en Maarten Michiels. 

Verontschuldigd:  Maurice Hermans en Jan Martens 

 

VERSLAG: 

1. Voorzitter: 

- Deelt mede dat: 

a. Voor de Club aansluiting bij de jeugd commissie volgende personen moet 

aangepast worden: 

i. Peter Scheepers, Ellikom. 

ii. Christoffe Van Laetem, Pelt. 

b. Dat het “Master Plan” voor het PSC niet besproken is op de RvB VV. 

2. IT:  

- Stefan is back-up van Jente voor de volledige Website. 

3. Secretariaat: 

- Deelt mede dat het verslag van de RvB september op de website staat. 

4. PSC: 

- Deelt mede dat: 

- Er verschillende jeugdscheidsrechter cursussen gepland zijn. 

- Jan Voortman op het einde van het volleybal seizoen om gezondheidsredenen ontslag 

neemt in zijn functie bij het PSC. Er zal een vervanger gezocht worden. 

5. Competitie: 

- Het verslag van de 8 oktober is besproken. 

- Het gebruik van de Volley Spike Light is besproken.  

- De boeten van de coach licentie is besproken. Wij passen deze van divisie niet toe maar wel 

deze vermeld in ons competitie reglement. 

- Deelt mede dat: 

- Het nazicht en opvolging van de wedstrijd info gebeurd. De boetes worden ook 

opgevolgd. 

- Er een uitslag van de BvL ontbreekt en hij deze als noch zal opvragen. 

- Er voor de Regio vergaderingen:  

a. Een rondvraag gedaan zal worden bij de clubs door Paul met volgende vragen: 

a. reserve wedstrijden: ja of neen. 

b. 10 of 12 ploegen per reeks. 

b. Volgende data vast gelegd zijn: 

a.           9/12/2019 in St-Truiden, veemarkt om 20:00 uur.(onder     

voorbehoud) 

b. 10/01/2020 in Stal-Koersel, sporthal om 20:00 uur. 

c.            11/01/2020 in As, de “drie scharen” om 10:00 uur. 

- De volgende vergadering zal plaatshebben op 12 november 2019. 

- De aanbesteding voor de BvL 2020 klaar is en gepubliceerd zal worden. 

6. Jeugd:  

- Het verslag van 30 september wordt overlopen. 

- Maarten deelt mede dat: 

- Er zich veel beweegt bij de jeugd commissie. (provinciaal en bij VV). 

- Er een regio tornooi plaats zal hebben op volgende maandag (28/10/2019). 

- VV toegestemd heeft om een lesgever te sturen voor de onderbouw. 

- De kledij voor de trainers en bestuursleden maandag geleverd zal worden. 

- De Nederlandse ploeg (U15) niet speelt in de BvL. 

 

7. Financieel Beheerder: 

- Aanstelling uitgesteld naar volgende RvB. 

 

 



 

 

 

 

8. Varia; 

- E-mail van Theo Ramaekers (GOVOC) is besproken. Is opgelost. 

- VKS : 

a. Factuur van deelname 2018 is schijnbaar nog niet verstuurd of betaald. 

b. Zullen in 2020 niet deelnemen aan de finale van de BvL. 

c. Maurice zal zo snel mogelijk een vergadering beleggen met de betroffen 

personen. 

 

 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB vergadering op   12/11/2019 in Hasselt om 20:00 uur. 

De RvB op 28/11/2019 in Hasselt om 20:00 uur. 

 

 


