
VERSLAG RvB VAN 28 MEI 2020 

Deze RvB werd gehouden via een videovergadering. 

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

Hermans en Jan Martens . 

AGENDA: 

1. Volwassenen Competitie: 

a. Overzicht van de inschrijvingen en gevolgen voor de reeksvormingen: 

i. 100 damesploegen en 39 herenploegen hebben zich ingeschreven. 

ii. Reeksvorming bij de heren geen probleem. 

iii. Bij de reeksvorming dames is er mogelijk een probleem in de Promo 1 reeks. 

1. Indien de Nationale Competitieleider beslist dat Hasselt niet zal stijgen 

dan is er geen probleem en zijn er 12 ploegen in deze reeks. 

2. Indien de Nationale Competitieleider beslist dat Hasselt wel zal stijgen 

dan zal de Promo 1 reeks bestaan uit 11 of 13 ploegen. 

3. Uitsluitsel hierover ten laatste dit weekend. 

iv. Havo Hamont heeft voor volgend seizoen geen ploegen ingeschreven maar zal 

wel aangesloten blijven . 

v. Het kalender creatie programma kan maandag gestart worden (na evt. standpunt 

van competitieleider). Publicatie zal dan zo snel mogelijk volgen op onze site. 

vi. Onze  voorzitter zal de RvB VV confronteren met de vraag waarom de Nationale 

competitieleider zo lang wacht met uitsluitsel te geven over de indeling van 

Hasselt. 

vii. Artikel 5 van het competitie reglement is besproken en vertoont hiaten. Deze 

zullen aangepast worden voor het seizoen 2021-2022. Voor dit seizoen zal de 

competitieleider de clubs inlichten over de juiste toedracht van dit artikel 

namelijk de deelname van jeugdspelers in de volwassenen competitie. 

2. Beker van Limburg: 

a. Indien de Corona maatregelen het toelaten zal deze van start gaan in het weekend van 12-

13 september. 

b. De publieke trekking zal online te volgen zijn en zal ter controle bijgewoond worden 

door een afvaardiging van de RvB VL en eventueel enkele clubs afgevaardigden. De 

uitnodiging hiervoor zal verschijnen op onze website. 

c. Deze trekking zal plaatshebben half juni en daarna gepubliceerd worden op onze website. 

3. Beker van België: 

a. De naam is gewijzigd in “Cup Finals”. 

b. Op nationaal vlak is, noch het competitie- noch het bekerreglement gepubliceerd. Onze 

voorzitter zal dit punt op de agenda zetten voor de volgende RvB VV. 

4. Activa: 

a. De competitieleider volwassenen wordt gevraagd om de eventuele stock die bij hem thuis 

aanwezig is, te melden aan de financieel beheerder. 

b. De voorzitter zal Rita contacteren met de vraag : wat is er gebeurd met het bureel en de 

bijhorende kast van het secretariaat? daar deze nog een bepaalde boekwaarde hebben. 

5. Statuten: 

a. Alle deelnemers verklaren zich akkoord om de nieuwe statuten te publiceren na de AV 

van september. 

b. De secretaris maakt de opmerking dat in de tekst het woord “Raad van Bestuur” 

gewijzigd moet worden in “ Bestuursorgaan”. 

c. Na deze wijziging zullen de statuten ter controle naar VSDC gestuurd worden. 

 



 

6. Varia: 

a. Jan Martens zal, indien er geen tegen kandidaat is zich terug kandidaat stellen voor de 

functie van voorzitter Beach Commissie. 

b. Alle commissie voorzitters worden er nogmaals aan herinnerd om hun jaar verslagen 

door te sturen naar het secretariaat. 

 

 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB op  09/06/2020 om 20:00 uur. 

De RvB op 25/06/2020 om 20:00 uur. 

 


