
VERSLAG RvB VAN 25 JUNI 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. Rondvraag commisie voorzitters: 

Beach: 

a) Opstarten beachtornooien: momenteel nog niet mogelijk, misschien vanaf 1 juli. Ook geen 

kampioenschappen, wachten op communicatie van VV. 

b) Indien het beachseizoen toch volledig verloren zou gaan, kunnen we dan als federatie lidgelden 

en verzekering voor de aangesloten beachspelers innen ?(terug betaling) 

 

2. Beker van Limburg: 

De beker trekking is goed verlopen en de indeling zal morgen op de website verschijnen. 

3. IPJOT 2021: 

VC Pelt vraagt om deze in te richten onder dezelfde voorwaarden als vorige maal. De 

voltallige RvB is akkoord. 

4. Facturatie: 

De gegevens voor de compensatie kas en de forfaits zijn bij de financieel bestuurder, deze van 

het scheidsrechters tekort volgen zo snel mogelijk. 

5. Statuten: 

a. Deze zijn ter controle voorgelegd aan VSDC maar deze kunnen ze niet beoordelen voor 

september 2020. 

b. De VZ zal deze ook doorsturen naar alle leden van de RvB ter controle. Indien deze hun 

goedkeuring geven zullen deze ter goedkeuring voorgelegd worden op onze AV van 8 

september 2020. 

 

6. Volley Vlaanderen: 

a. Aanpassing km vergoeding naar 0,28€/km: 

“De Raad van Bestuur van Volley Limburg adviseert negatief over een algemeen verlaagde 

kilometervergoeding binnen Volley Vlaanderen en verkiest bij het wettelijke voorziene 

maximumbedrag binnen het kader van de vrijwilligersvergoeding te blijven.    Anderzijds 

erkent de Raad van Bestuur Volley Limburg dat een verlaging van de kosten die clubs 

hebben voor de verplaatsingen van scheidsrechters een billijke maatregel is,  die evenwel 

niet door de scheidsrechters gedragen moet worden maar ten laste van de federatie(s) kan 

vallen, bijvoorbeeld door het voorgestelde verschil  (7 cent per km) ten laste te nemen  

(eventueel deels door VV, deels door BLVV waar het de provinciale aanduidingen betreft) 

bij de afrekening compensatiekas.” 

7. Varia: 

a. De volgende RvB zal fysiek plaatsvinden in dien de coronamaatregelen het toelaten. 

b. De vraag van St-Truiden: deze zal besproken worden op de RvB van augustus. St-Truiden 

en Govoc zullen naar alle waarschijnlijkheid de juridische weg van Hasselt volgen. 

c. De secetaris vraagt aan de VZ en lijst op te stellen van de maatregelen die VV op hun 

rekening neemt om hun clubs financieel bij te staan in deze corona tijd.  



d. De competitieleider is niet akkoord met de uitleg over het verhaal van DV Hasselt. (geen 

bijkomende stijgers). 

 

 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB op  14/07/2020 en 11/08/2020 om 20:00 uur. 

De RvB op 27/08/2020 om 20:00 uur in Hasselt indien de corona maatregelen het toelaten. 

 


