
 

VERSLAG RvB VAN 27 FEBRUARI 2020 

 

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

Maarten Michiels en Jan Martens . 

VERSLAG: 

1. De voorzitter brengt hulde aan Bob Heyns voor zijn geleverd werk voor Volley Limburg. 

2. Commissies: 

• Beach: 

a. Trainings dag in Heerlen was een succes. 

b. De voorziene twee dagen was niet haalbaar wegens te weinig interresse. 

• Jeugd: 

-  De voorzitter Maarten Michiels bied zijn ontslag aan met ingang van deze vergadering. 

- Reden: geen enkel plezier meer in de samenwerking met de jeugdcommissie, Volley Vlaanderen 

en Volley Limburg. 

- Voor een overgave is alles geregeld tot einde volgend seizoen. 

• PSC: 

- De vergadering van morgen staat in het teken van: 

a. De evaluatie van de jeugdscheidsrechters cursus en de promotie testen. 

b. Homologatie van Tongeren en Lanaken. 

- Met de competitie hervorming zullen er geen scheidsrechters terug komen naar de lagere 

reeksen, maar komen de niveau 5 wedstrijden er bij in de provincies. 

- Er zal misschien een scheidsrechter stijgen indien hij positieve testten heeft afgelegd. 

 

• G-Sport en Recreatie: 

- De gekregen subsidie voor G-sport zal op aanvraag terug gestort moeten worden. 

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

en de VKS recreatie. 

• IT: 

- Er is vastgesteld dat de invoering van de nieuwe website niet gebeurd aan het geweste tempo. 

- Stefan zal Jenthe contacteren. 

3. Regio vergaderingen: 

• Hier was in totaal 2/3 van de clubs aanwezig. 

• De commissie volwassenencompetitie heeft op 11 februari 2020 een consensusvoorstel over 

de provinciale competitiehervorming voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur.    Dit voorstel 

wordt door de Raad van Bestuur aanvaard.    Tevens wordt door de Raad van Bestuur 

meerderheid tegen minderheid beslist dat dit consensusvoorstel wel toegelicht mag worden 

op de Algemene Vergadering evenwel zonder beslissingsrecht voor de AV. 

4. Activa: 

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

5. BvL: 

- De VZ deelt mede dat: 

• De vaste speaker zal komen, de voorgestelde uitnodigingen goed gekeurd zijn en voor het 

drukken ze nog wachten op de logo’s van Tongeren, Pieter zal zorgen voor de publicatie’s in 

de Pers. 

• Volgende vergaderingen zijn op 4/3/2020 en 24/03/2020 om 20:00 uur in de Sport Oase in 

Tongeren. 

 

 

 

 



 

6. Rekening nazicht VL: 

• De jaarrekening 2019 werd tijdig voorgelegd aan de Raad van Bestuur die hierover geen 

opmerkingen heeft.   De vergadering met de rekening nazichters zal plaats vinden op 

5/03/2020 in Hasselt..  

7. Het jeugdcompetie en beker reglement 2020-2021 is goed gekeurd door de voltallige RvB 

8. Stand van het versturen van de belastingsformulieren: 

• Hier wacht men op de goedkeuring van de jaarrekening. 

9. Voor de eventuele opsomming van onduidelijkheden in het volwassenen competitie en bekerreglement 

verwacht men reactie voor 15/03/2020. De commissieverantwoordelijke volwassenencompetitie plant een 

vergadering waarop deze opmerkingen besproken worden met de indieners van de opmerkingen (week 

van 16 maart) waarna een aangepast ontwerp van competitiereglement uiterlijk op 23 maart voorgelegd 

wordt aan de Raad van Bestuur van 26 maart. 

10. De bundel voor de AV VL op 17 maart moet uiterlijk op 12 maart verzonden worden. 

11. Lambert Hilven wordt namens Volley Limburg voorgedragen als lid van het auditcomité van Volley 

Vlaanderen  (bekrachtiging op AV van VV op 27 maart 2020) 

 

 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Rekening nazicht op 5/03/2020 in Hasselt om 20:00 uur 

Het DB op  10/03/2020 in Hasselt om 20:00 uur. 

De RvB op 26/03/2020 in Hasselt om 20:00 uur. 

 

 


