
 

VERSLAG RvB VAN 19 DECEMBER 2019 

 

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

Maarten Michiels en Jan Martens . 

VERSLAG: 

1. Voorzitter: 

• Geeft een PowerPoint presentatie ter voorbereiding van de Regiovergaderingen in januari 

2020. 

• De te behandelende punten zijn: 

- De Provinciale competitie hervorming 

- De krachtlijnen van de jeugdcompetitie 

- De bevraging van de clubs 

- Varia 

• Geeft uitleg over de nieuwe VZW wijzigingen zoals: 

- Statuten wijziging op 1/1/2024. 

- Dwingende bepalingen, oproep tot AV geen 8 maar 15 dagen ervoor. 

- Stemmingen: onthoudingen en ongeldige stemmen tellen niet meer mee. 

2. De kledij voor de representatie van het Volley Limburg zijn klaar en zullen uitgedeeld worden. 

3. Start to Volley: 

• Op 1 december zijn er personen van VL en VV door Jos Rutten uitgenodigd in Hasselt op het 

regiotornooi. 

• Jos Rutten zal misschien terug samenwerken met VV voor de clinics. 

• De ladies volley limburg As-Tongeren willen ook een rol spelen in de samenwerking met de 

Top Sport School. 

• Julien Van de Vijver wil Limburg hierbij helpen. 

• Maarten zal contact opnemen met de ladies volley limburg As-Tongeren en GreenYard 

Maaseik om deze mogelijkheden te bekijken. 

4. Extra conclaaf in VV: 

• De vijf provincies moeten werken aan één beleidsplan. 

• Alle commissies op het niveau van VV moeten hieraan deelnemen. 

• De commissie verslagen moeten naar de Provincies gestuurd worden. (beleid VV) 

5. Op lijsten van het activa van Volley Limburg: 

•  de commissie voorzitters moeten een opsomming maken van het nog bruikbaar materiaal 

voor 31 december 2019. 

6. Vereniging werk of vrijwilligers werk: 

• Deze is doorgegaan in Genk voor alle scheidsrechters en is gegeven door Luc Declercq 

(VV). 

• De presentatie was zeer goed. 

• Richard zal deze doorsturen naar de leden van de RvB Limburg. 

7. Volley Spike: 

• Zijn nu aan versie 82. 

• Om deze te installeren moet de vorige versie volledig verwijderd worden en dan de nieuwe 

geïnstalleerd worden. 

8. Beker van Limburg: 

• Er waren 5 kandidaten voor de organisatie van de uitgave 2019-2020, namelijk: 

- DVH HASSELT voor 8.975€ 

-  VT SAFESIGN HASSELT voor 9.700€ 

- GREENYARD MASEIK voor 8.500€ 

- STALVOC BEVERLO voor 10.601€ 



 

- DATOVOC TONGEREN voor 12.010€ 

• De Raad van Bestuur wijst deze organisatie bijgevolg toe aan Datovoc Tongeren. 

9. Afsluiting boekjaar: 

• Binnen geven van onkosten. 

10. Pers verantwoordelijke: 

• Hier komt men tot het besluit dat de clubs zelf een verslag moeten sturen naar de kranten. 

• Dit zal ook gezegd worden op de Regio vergaderingen. 

11. G-Sport en Recreatie: 

• Maurice geeft een samenvatting van de vergadering met VKS. 

• Ook geeft hij een samenvatting van het G-Sport symposium van 16/12/2019 in het 

Dommelhof. Deze was onderverdeeld in een workshop en was een zeer goede opvatting. 

De mogelijke workshops waren: communicatie een trainers, drempel voor G-Sport en 

individuele ondersteuning. 

12. Varia: 

• De secretaris stelt de nieuwe lay-out voor die zou moeten dienen om ons Pop-Up scherm van 

4m op 3m aan te passen met ons nieuw logo. Alle leden vonden deze goed. 

• PSC RICHARD  

- 09.02.2020 = Jeugd-SR’s-Cursus in Ham van 9 tot 12 uur. Lesgevers Eddy Luts + Roger 

Kauffmann. Drukwerken + lesmateriaal zijn al in orde. 

- 15.02.2020 = Promotietesten + Opleiding 2de SR + VolleySpike in Genk van 9 tot 12 uur. 

Lesgevers Eddy Luts + Richard Begas. 

- Ere-Scheidsrechters = twee mails met vragen en opmerkingen ontvangen van Willy 

Corbeel. Zal een goed voorbereid antwoord maken tijdens de volgende dagen. Laat eigen 

oude en nieuwe aansluitingskaarten zien om aan te tonen dat er heel wat fout loopt op 

secretariaat Volley Vlaanderen. 

• Er is een nieuwe website voor Volley Limburg op komst. 

• Er is een nieuwe voorzitter voor de Beach commissie in VV. 

 

 

 

 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB vergadering op   7/01/2020 in Hasselt om 20:00 uur. 

De RvB op 23/01/2020 in Hasselt om 20:00 uur. 

 

 


