
VERSLAG RvB VAN 23 APRIL 2020 

Opmerking: Iedereen heeft deelgenomen aan deze eerste schriftelijke vergadering van de Raad 

van Bestuur van 23 april 2020 waarvoor dank. 

Deze vergadering heeft volgende punten behandeld:  

1. De organisatie van de AV1  2020. 

2. Financiële beslissingen. 

3. De verplichting tot stijgen. 

Genomen beslissingen : 

1.Algemene Vergadering 

Voorstel voor de Algemene Vergadering 1 in 2020 uitzonderlijk te laten samenvallen met de 

Algemene Vergadering 2 en deze te organiseren op dinsdag 8 september 2020 . 

De termijn voor het stellen van de kandidaturen voor bestuursmandaten wordt bijgevolg 

verlengd tot 24 augustus 2020 ;   (de reeds ingediende kandidaturen blijven uiteraard geldig) 

Aangezien in de huidige oproeping via onze website  (bericht van 14 maart)  geen melding 

gemaakt wordt dat kandidaturen aangetekend moeten, stel ik eveneens voor het huishoudelijk 

reglement op dat punt aan te passen : 

“De kandidatuur voor een bestuurdersmandaat moet uiterlijk (15) kalenderdagen voor de datum 

van de Algemene Vergadering, schriftelijk per e-mail of per aangetekende zending op het Volley 

Limburg-secretariaat toekomen t.a.v. de Secretaris” 

Het Dagelijks Bestuur wordt door de Raad van Bestuur gemachtigd de effectieve leden van de 

vzw hierover onverwijld te informeren. 

Beslissing :    deze beslissing is goedgekeurd door Maurice, Stefan, Richard, Willy, Jan en 

Paul en gedeeltelijk door Lambert =>   GOEDGEKEURD 

 

 

2.Financiële maatregelen  

Er wordt in dit tussenseizoen geen facturatie naar de clubs gestuurd.     

Er zijn in de loop van het seizoen 2019-2020 slechts 6 wedstrijd gerelateerde boetes 

uitgeschreven door de competitieleiding en dan nog enkel op één moment in november.    Het 

voorstel is om voor alle clubs de lat gelijk te leggen en deze 6 boetes ook niet aan te rekenen.      

Volgende boetes zouden wel nog ingeleid moeten worden in Volley Admin:  forfaits.         

De boetes vanwege de PSC en de afrekening compensatiekas mogen ook nog overgemaakt 

worden aan de financieel bestuurder.    

Voorstel Kosten-en boetenlijst 2020-2021 als bijlage.      

Het  voorstel is om ook de inschrijvingskosten voor beker- en competitie ongewijzigd te 

laten.    Evenwel, aangezien er vorige seizoen betaald werd voor een onvolledig seizoen, beslist 

de RvB om éénmalig  (als steunmaatregel voor de clubs in corona-tijden) deze inschrijving gratis 

te maken.     

Beslissing :    deze beslissing is goedgekeurd door Maurice, Stefan, Richard, Willy, Jan en 

Paul en gedeeltelijk door Lambert =>   GOEDGEKEURD 



3. Verplichting tot stijgen  

a.-Bij inschrijving voor het seizoen 2020-2021 kan geen enkele ploeg verplicht worden meer dan 

één niveau te stijgen ; 

b.-Bij inschrijving voor het seizoen 2020-2021 kan geen enkele ploeg die buiten de eerste drie 

plaatsen van de gecorrigeerde eindrangschikking van het seizoen 2019-2020 eindigde, verplicht 

worden als bijkomende stijger te promoveren naar een reeks van één niveau hoger ; 

Beslissing :  Paul was voor,  Stefan was tegen en verwees naar de bevoegdheid van de 

competitieleiding.  Lambert was tegen het eerste deel en voor het tweede deel.   De overige 

bestuurders hebben zich onthouden en/of verwezen naar de competitieleiding.    Het eerste 

deel van de beslissing is dus NIET GOEDGEKEURD  (ploegen kunnen dus wel verplicht 

worden meer dan 1 niveau te stijgen) ;  het tweede deel is GOEDGEKEURD  (wie niet bij de 

eerste 3 eindigde, kan niet verplicht worden te stijgen). 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

De bijzondere RvB op 28/04/2020 via e-mail. (competitie- en bekerreglement) 

Het DB op  12/05/2020 via e-mail om 20:00 uur. 

De RvB op 28/05/2020 via e-mail om 20:00 uur. 

 

 

BIJLAGE 

 

 

KOSTEN- EN BOETENLIJST  2020-2021 

 
 

ADMINISTRATIE 
 
 

Algemene vergadering of vormingsvergadering 
A3 Afwezigheid van de vereniging .........................................................................................................................  25,00 € 
A4 Vroegtijdig verlaten van vergadering ...............................................................................................................  12,50 € 

 

Thesaurie Volley Limburg 
A6 Niet betalen na verwittiging .............................................................................................................................  + 10 % 

 

Algemene administratie 
A7 Laattijdig binnensturen homologatiebewijs of zaalgegevens (na verwittiging) ................................................  12,50 € 
A10 Clubbijdrage werkingskosten Volley Limburg ...................................................................................................  50,00 € 
A10 Clubbijdrage aan Start2Volley ..........................................................................................................................  150,00 € 
 
Inschrijvingen en waarborgen 
A15 Inschrijving competitie per ploeg met reserven ...............................................................................................  17,50 € 
A16 Inschrijving competitie per ploeg zonder reserven ..........................................................................................  10,00 € 
A17 Inschrijving jeugdploeg .....................................................................................................................................  10,00 € 
A18 Inschrijving Beker van Limburg volwassenen per ploeg ...................................................................................  5,00 € 
A19 Inschrijving Beker van Limburg jeugd per ploeg ...............................................................................................  4,00 € 

 

ONTMOETINGEN 
 

Officiëlen 
O1 Geen terreinafgevaardigde ...............................................................................................................................  6,00 € 



O2 Geen markeerder (indien verplicht) .................................................................................................................  6,00 € 
O3 Geen bewijs van aansluiting VV ofwel geen identiteitsbewijs ..........................................................................  6,00 € 
O3A Meer dan 5 maal een coach in functie die niet voorkomt op de deelnemerslijst: per keer meer dan 5 maal:  6,00 € 
              Geen coach met geldige licentie :  zie VV-reglementering coachlicenties 2020-2021 
Spelende leden 
O6 Geen identiteitsbewijs ......................................................................................................................................  6,00 € 
O7 Spelerskledij niet in orde ..................................................................................................................................  5,00 € 
O8 Geen vergunning ..............................................................................................................................................  6,00 € 

 

Competitie en/of Beker van Limburg  
O11 Wedstrijdwijziging competitie (administratieve bijdrage verschuldigd per aanvraag) .....................................  10,00 € 
O12 Wedstrijdwijziging Beker van Limburg (administratieve bijdrage verschuldigd per aanvraag) ........................  10,00 € 
O14 Onrechtmatige deelname aan de wedstrijd door spelers of  
 andere dan spelers ingeschreven op het wedstrijdblad ...................................................................................  125,00 € 
O16 Homologatiebewijs niet kunnen voorleggen ....................................................................................................  5,00 € 
O17 Wedstrijdblad of Volley Spike niet gebruikt .....................................................................................................  5,00 € 
O18 Wedstrijdblad of Volley Spike niet of te laat klaar ............................................................................................   5,00 € 
O32 Laattijdig antwoord op vraag tot wedstrijdwijziging ........................................................................................  12,50 € 
O33 Laattijdige aanvraag tot wedstrijdwijziging (art. 9.d.4.)  ..................................................................................  10,00 € 
 

UITSLAGEN COMPETITIE EN BEKER VAN LIMBURG 
 

U1 Geen of te laat meegedeelde uitslag:1ste maal .................................................................................................  2,50 € 

U2 Idem .................................................. 2de maal .................................................................................................  7,50 € 

U3 Idem .................................................. iedere volgende maal ............................................................................  12,50 € 

U4 Onjuist meegedeelde uitslag ............................................................................................................................  5,00 € 
 

 

MATERIAAL 
 

Terrein 

M1 Niet of laattijdig in orde ....................................................................................................................................  2,50 € 

M2 Geen afgeschermde palen ................................................................................................................................  2,50 € 

M3 Ontbreken van antennes ..................................................................................................................................  2,50 € 

M4 Geen scheidsrechtersstoel................................................................................................................................  2,50 € 

M5 Scheidsrechtersstoel zonder mogelijkheid rechtstaande de wedstrijd te leiden ....................................................  2,50 € 

M6 Scheidsrechtersstoel niet afgeschermd ............................................................................................................  2,50 € 

M7 Geen scorebord ................................................................................................................................................  2,50 € 
 

Materiaal 

M8 Geen verbandkist ..............................................................................................................................................  6,00 € 

M9 Verbandkist onvolledig .....................................................................................................................................  2,50 € 

M10 Geen opstellingsbriefjes ...................................................................................................................................  2,50 € 

M11 Geen wedstrijdbal (per bal) ..............................................................................................................................  12,50 € 

M12 Geen flessen water, oefenballen of dweil ........................................................................................................  2,50 € 

M13 Geen wisselplaatjes ..........................................................................................................................................  6,00 € 

M14 Geen meetlat of niet in centimeters.................................................................................................................  2,50 € 

M15 Terreinafgevaardigde geen armband ...............................................................................................................  2,50 € 

M16 Geen kleedkamer voor scheidsrechter .............................................................................................................  6,00 € 

M17 Geen of defecte manometer ............................................................................................................................  2,50 € 
 

SCHEIDSRECHTERS 
 

Onvoldoende levering 

S1 Per te weinig geleverde scheidsrechter bij aanvang seizoen ...........................................................................  25,00 € 

 Ná scheidsrechterscursus: 

S2 1ste seizoen: per weekend  ................................................................................................................................  3,50 € 

S3 2de seizoen: per weekend .................................................................................................................................  5,50 € 

S4 Vanaf het 3de seizoen: per weekend .................................................................................................................  9,50 € 

De administratieve vergoeding per weekend wordt onder andere aangerekend indien het aantal 
te weinig geleverde scheidsrechters ontstaat tijdens het seizoen als gevolg van ontslag, 
schorsing of verlof van een scheidsrechter. 

 

Afwezigheid scheidsrechters 



S5 Op wedstrijd: 1ste maal ...................................................................................................................................  10,00 € 

S6   2de maal....................................................................................................................................  15,00 € 

S7   3de maal....................................................................................................................................  17,50 € 

S8 Op cursus, vergadering of zitting juridisch comité ...........................................................................................  12,50 € 

 

Verplichtingen scheidsrechters 

S9 Laattijdige afzeggingen: 1ste maal ...................................................................................................................  5,00 € 

S10  2de maal ....................................................................................................................  7,50 € 

S11  volgende maal ..........................................................................................................  10,00 € 

S12 Geen reglementaire kledij ................................................................................................................................  2,50 € 

S13 Niet opmaken van gedetailleerd verslag ..........................................................................................................  10,00 € 

S14 Laattijdig versturen inschrijvingsformulier .......................................................................................................  25,00 € 

S15 Geen schriftelijke bevestiging telefonische afzegging ......................................................................................  2,50 € 

S16 Idem:2de maal  .................................................................................................................................................  5,00 € 

S17 Idem:3de maal  .................................................................................................................................................  7,50 € 

S18 Onvolledig of onjuist ingevuld wedstrijdblad (art.10.h., 24.f. en 29.) ..............................................................  5,00 € 

 

 

FORFAIT 
 

Algemeen forfait 

F1 Voor 30/06 ........................................................................................................................................................  99,00 € 

F2 Volwassenenploeg na 30/06 maar vóór aanvang competitie ..........................................................................  179,50 € 

F3 Jeugdploeg na 30/06 maar vóór aanvang competitie en/of vóór aanvang tweede ronde ...............................  124,00 € 

F4 Ploeg in Promo 1 tijdens of na het eerste competitieweekend ........................................................................  400,00 € 

F5 Ploeg in Promo 2 tijdens of na het eerste competitieweekend ........................................................................  300,00 € 

F6 Ploeg in Promo 3 of Promo 4 tijdens of na het eerste competitieweekend .....................................................  250,00 € 

F7 Jeugdploeg tijdens of na het eerste competitieweekend .................................................................................  124,00 € 

 

Niet verwittigd en uitgesproken forfait per wedstrijd 

F8 Volwassenencompetitie ...................................................................................................................................  37,00 € 

 

Verwittigd forfait per wedstrijd (minimum 5 (vijf) kalenderdagen vóór wedstrijd) – vergoeding aan tegenstrever 

F11 Volwassenencompetitie ...................................................................................................................................  30,00 € 

F12 Reserven ...........................................................................................................................................................  15,00 € 

F13 Jeugdploeg ........................................................................................................................................................  15,00 € 

 

Niet deelname aan eindronde 

F14 Volley Limburg- Volwassenen ...........................................................................................................................  124,00 € 

F15 Volley Limburg- Jeugd .......................................................................................................................................  74,50 € 

F16 VolleyVlaanderen- Volwassenen ......................................................................................................................  99,00 € 

F17 VolleyVlaanderen- Jeugd ..................................................................................................................................  49,50 € 

 

Niet-verwittigd forfait – vergoeding aan tegenstrever 

F18 Promo 1 en Beker van Limburg  Volwassenen ..................................................................................................  49,50 € 

F19 Promo 2 ............................................................................................................................................................  43,50 € 

F20 Promo 3 en Promo 4 .........................................................................................................................................  35,00 € 

F21 Jeugdwedstrijden .............................................................................................................................................  25,00 € 

F22 Reservenwedstrijden ........................................................................................................................................  12,50 € 

 

Forfait bekerwedstrijd 

F23 Finale Volwassenen ..........................................................................................................................................  750,00 € 

F24 1/2de finale Volwassenen ..................................................................................................................................  100,00 € 

F25 1/4de finale Volwassenen ..................................................................................................................................  50,00 € 

F26 1/8ste finale Volwassenen .................................................................................................................................  50,00 € 

F27 1/16de finale Volwassenen ................................................................................................................................  37,00 € 

F28 Eerste ronde Volwassenen ...............................................................................................................................  37,00 € 

F29 Uitspraak bekerverantwoordelijke Volwassenen .............................................................................................  49,50 € 

F30 Jeugdfinale ........................................................................................................................................................  248,00 € 

F31 1/2de Jeugdfinale...............................................................................................................................................  62,00 € 

F32 1/4de Jeugdfinale en alle voorgaande ronden jeugd .........................................................................................  25,00 € 

F33 Uitspraak bekerverantwoordelijke jeugd .........................................................................................................  18,50 € 

F34 Bekertornooi U-15, U-13 en U-11 (minder dan 5 dagen voor aanvang tornooi) ......................................................  50,00 € 


