
 

VERSLAG RvB VAN 23 JANUARI 2020 

 

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

Maarten Michiels en Jan Martens . 

VERSLAG: 

1. Commissies: 

• Beach: 

- Verslag landelijke vergadering: de Vlaamsejeugdkampioenschappen 2020 zullen in Maaseik 

doorgaan. 

- Verslag Limburgse vergadering: 

a. Hevoc zal de officiele afspraken proberen in te vullen. 

b. De Provinciale jeugdkampioenschappen zullen plaats vinden in Maaseik op 27 en 28 juni 2020. 

Er wordt gevraagd om deze meer te profileren op onze website. 

c. Op de gegeven stages waren 13 leden aanwezig. 

• Jeugd: 

-     De IPJOTS waren een vrij groot succes. 

-     De krachtlijnen zullen nu omgezet worden in een jeugdreglement. 

-     Roel zal samen met Peter de organisatie van de voorronde 2/2 BVL doen. Dit zal afhankelijk 

van het aantal inschrijvingen doorgaan in Lanaken. 

-     Op het regioteam tornooi jongens 08 waren slecht 17 deelnemers. 

-   De uitdaging van de VZ is om alle trainingen georganiseerd door Volley Limburg op een lijn te 

brengen. 

2. -  Op het IPJOT van 11/11/2020 zullen de kosten gedeeld worden door de provincies. 

• PSC: 

- Er zullen twee nieuwe jeugdscheidsrechters cursussen gegeven worden in Lommel op 2/2/2020 

en in Fit Ham op 9/2/2020. 

- Er zal een bijkomende cursus georganiseerd  worden in het Lyceum te Genk op 15.02.2020 om 

09u00 voor de bevordering van scheidsrechters. Het examen zal gebeuren met laptops. 

Dit wordt georganiseerd  

- Er zijn problemen met de uitbetaling van de scheidsrechters die aanwezig waren op de 

jeugdkampioenschappen VV op 27/12/2019. 

• G-Sport en Recreatie: 

- Betreurt het feit dat er geen melding van deelname was van Volley Limburg en Sport Vlaanderen 

in het kranten artikel over G-Sport. 

- Er zal een lijst opgemaakt worden met de verschillen van aansluiting tussen Volley Limburg en 

de VKS recreatie. 

3. Regio vergaderingen: 

• Het doel is de meningen van de clubs te verzamelen en daarna voorstellen te doen op de AV 

VL. 

• De competitie leiding zal zijn opmerkingen neerschrijven in zijn commissie verslag van 

januari en dit doorsturen naar de RvB VL. 

4. Activa: 

• Dit punt gaat naar de volgende vergadering van de RvB VL. 

5. BvL: 

• Het verslag van vorige vergadering mag doorgestuurd worden naar de betrokken partijen. 

• Volgende vergadering is op 4/2/2020 om 20:00 uur in de Sport Oase in Tongeren. 

6. “Vriendjesdag” en Facebook: 

• Maarten heeft dit op persoonlijk initiatief geplaatst op zijn Facebook pagina. 

• Voor de Facebook pagina van VL zoeken wij nog een medewerker. 



 

7. Rekening nazicht VL: 

• Deze zal plaats vinden op 24 of 25/2/2020. Paul regelt dit. 

8. Wedstrijden tijdens: 

• De BvB: hier moet nog een wedstrijd verzet worden. 

• De BvL: hier moeten nog twee wedstrijden verzet worden. 

9. Afvaardiging AV VV op 27 maart 2020: 

• De volgende personen zullen hieraan deelnemen: Paul, Stefan en Willy. 

10. Kandidaat Financieel bestuurder: 

• Er is nog geen kandidaat buiten Lambert. Indien hij verkozen wordt neemt hij ontslag als 

competitieleider VL. 

• Er zal een oproep gebeuren via de website voor een kandidaat VZ van de competitie en men 

zal bepaalde mensen persoonlijk aanspreken. 

11. Facturatie via Volley Vlaanderen: 

• Hier wenst men een voorstel van VV te bekomen. 

12. “PROMO“reeksen of “PROVINCIALE “reeksen: 

• De RvB vraagt te pleiten om de bovenste reeks “PROMO reeks” te benoemen en de reeksen 

daaronder “PROVINCIALE reeksen” te benoemen. 

13. Het woordje “moet” waterflessen leveren zal geschrapt worden in het competitie reglement 2020-2021. 

14. De oprichting van een werkgroep om het competitie reglement 2020-2021aan te passen zal gebeuren op 

de vergadering DB en Competitie commissie van 11/2/2020. 

 

 

 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB + Competitie Commissie vergadering op  11/02/2020 in Hasselt om 20:00 uur. 

De RvB op 27/02/2020 in Hasselt om 20:00 uur. 

 

 


