
 

VERSLAG RvB VAN 28 NOVEMBER 2019 

 

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

Verontschuldigd: Maarten Michiels en Jan Martens 

 

VERSLAG: 

1. Voorzitter: 

• Deelt mede dat: 

- De thema’s voor de regio vergaderingen de volgende zijn: 

a. Het nieuwe competitie reglement. 

b. Krachtlijnen voor de jeugd. 

- Er voor de kledij van selectie trainers nog geen nieuws is. 

- Er op 29 november om 19:00 uur een AV VV is, met als afvaardiging: Paul, Stefan en 

Willy. 

- Er op 30 november een speciale vergadering is in VV over de toekomst van de 

Provincies. 

- Er een nieuwe oproep zal geplaatst worden op onze website met beslissing op de 

volgende AV. De taken van de leden van de RvB blijven tot dan zoals ze nu zijn. 

- Er zullen actiepunten opgesteld worden na het onsportief gedrag van supporters tijdens 

een jeugdwedstrijd. (Folders opstellen en navraag doen bij VV). 

- Onze vertegenwoordiger voor de auditcommissie VV gekend zal zijn na de AV van maart 

2020. 

2. Secretariaat: 

• Deelt mede dat het verslag van de RvB oktober op de website staat. 

• Stelt de data’s voor van het DB en RvB 2020. Deze worden aangenomen door de RvB. 

3. PSC: 

• Deelt mede dat: 

- Er een scheidsrechters cursus doorgaan in Ham op 9 februari 2020. 

- Alle scheidsrechters aangeduid werden voor alle Limburgse VJCHL tornooien van de 

Kerstperiode 2019. 

- De melding “ere scheidsrechter” niet meer voorkomt op de aansluitingskaarten. Richard 

zal hiervoor contact opnemen met VV. 

- Er een info vergadering zal doorgaan op 18 december 2019 in het Lyceum in Genk om 

19:30 uur  met als thema “het vereniging- of vrijwilligers werk voor de scheidsrechters”. 

4. Competitie: 

• Deelt mede dat: 

- Riemst niet akkoord is met bepaalde punten in het beker reglement. 

- De wedstrijd waar er een speler U19 was met dubbele beenbreuk. Deze mag herspeeld 

worden tot uiterlijk 1 februari 2020. 

- Er voor de Regio vergaderingen:  

a. Een extra 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.           27/01/2020 in St-Truiden, veemarkt om 20:00 uur. 

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. 

- Er tot nu toe 6 boetes aangerekend zijn. 

• De Raad van Bestuur bevestigt zijn beslissing van 25 april 2019 over de aanrekening van 

kosten en boetes en draagt de verantwoordelijke volwassenencompetitie op deze beslissing 

onverminderd uit te voeren. 

 

 



 

5. Financieel Beheerder: 

• Zie punten onder voorzitter. 

 

6. G-Sport en Recreatie: 

• Recreatie: 

- We proberen terug een samenwerking met VKS op te starten. 

- Vooraf binnen volley Limburg eerst onze visie en de samenwerkingsverbanden   

bekijken 

- Op welke vlakken kunnen we elkaar versterken? 

- Welke doelstellingen zijn er op korte termijn en wat is mogelijk op lange termijn. 

- In december contacten leggen om een samenkomst met VKS te plannen.  

•   G-Sport: 

- Te weinig deelnamen in 2019. 

- Vraagt om de verslagen ook door te sturen naar de RvB. Willy zal hiervoor het 

nodige doen. 

- Voor de lezing van het Dynamo project zal Maurice een datum zoeken. 

- Er zal een G-Sport symposium doorgaan in het Dommelhof op 16/12/2019. 

 

 

 

 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB vergadering op   10/12/2019 in Hasselt om 20:00 uur. 

De RvB op 19/12/2019 in Hasselt om 20:00 uur. 

 

 


