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DINSDAG 08 SEPTEMBER 2020 

DIT IS EEN ON-LINE STEMMING  

IN TWEE STEMRONDEN. 

 
EERSTE STEMMING NIET GEHEIM 

EN 

TWEEDE STEMMING GEHEIM 

(PERSONEN VOOR MANDATEN) 
 
 
 
  

Volley 

Limburg 
BUNDEL AV1&2 VAN VOLLEY LIMBURG 

 

Jaargang 65  -  Seizoen 2019-2020 

 

STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 
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S T A T U T A I R E  A L G E M E N E  V E R G A D E R I N G  
 
We hebben de eer u uit te nodigen op deze schriftelijke vergadering waarvoor volgende modaliteiten van kracht 
zijn: 
- interpellaties moeten ingediend worden nadat de clubs de bundel met voorstellen en jaarverslagen hebben  
 gekregen. 
- iedere club dient vertegenwoordigd te zijn door haar voorzitter.  De secretaris of de financieel beheerder 
   bij schriftelijk mandaat indien zij de voorzitter vervangen. 
-  voor elke afwezige afgevaardigde geldt de boete A3 
- clubs die nog schulden hebben bij het Volley Limburg, Volley Vlaanderen en/of de Volley Belgium 
   hebben geen stemrecht. 

 
AGENDA: 

1. Aanwezigheidscontrole - vaststellen van het quorum voor de verkiezingen. 
2. Goedkeuring jaarrekening 2019. 
3. Goedkeuring verslag van de rekeningnazichters. 
4. Goedkeuring van de jaarverslagen Volley Limburg 2019. 
5. Goedkeuring begroting 2021. 
6. Goedkeuring statutenwijziging-aanpassing aan de nieuwe wetgeving. 
7. Aanduiding rekeningnazichters 2021. 

    8. Verkiezingen: 
 van volgende vacante functies: 
 

    a. Voorzitter Volwassenencompetitie: (mandaat van vier jaar, tot 2024)   
  

1. Uittredend en herkiesbaar:. 
 

b .Voorzitter Jeugd commissie: (verderzetting van het mandaat tot 2023) 
1. Uittredend en niet herkiesbaar:  Maarten Michiels. 
2. Verkiesbaar:  
 

c. Voorzitter Beach: (mandaat van vier jaar, tot 2024) 
    1. Uittredend en herkiesbaar:  
 
d.  Financieel bestuurder: (verderzetten van het mandaat tot 2022) 

 1.  Uittredend en niet herkiesbaar:  Paul Lagae. 
  2. Verkiesbaar:  
 

9. Aanduiding van de nieuwe commissaris van L- 0813 WEVOC WELLEN voor controle van de 
    jaarrekening samen met de commissaris van vorig jaar L- 0759 Fit VBC HAM. 
 

 
Namens de Raad van Bestuur Volley Limburg 

Willy LOVERIX                                                                                           Paul LAGAE 
Provinciaal Secretaris                                                                               Provinciaal Voorzitter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

AANTAL STEMMEN PER CLUB 
Elke club heeft recht op één stem: deze van de voorzitter of vervangen zal zijn door zijn volmachthouder de secretaris of financieel 
beheerder. 
De club dient evenwel vrij te zijn van schulden t.o.v. Volley Limburg. 
Eventuele schulden kunnen tot 14 (veertien) dagen vóór de Algemene Vergadering vereffend worden. 
 
VOLMACHTEN 
Verhinderde clubvoorzitter kan zijn stemrecht overmaken aan secretaris of financieel bestuurder van zijn club  
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Volley Limburg       

         

Uitgaven tot 31 december 2019     Begroting 

         

         
Algemene 
Werking        

  Huur lokalen AV 75,00     

  Verplaatsingen AV 302,14     

  Representatie AV 346,96     

  Huur lokalen DB 110,00     

  Verplaatsingen DB 427,04     

  Representatie DB 270,00     

  Huur lokalen RvB 230,00     

  Verplaatsing RvB 1.088,18     

  Representatie RvB 674,60     

  conclaaf rvb 761,10     

  Huur lokalen regiovergaderingen 20,00     

  Verplaatsingen regiovergaderingen 165,90     

  Representatie regiovergaderingen 39,60     

  Huur lokalen infosessie 35,00     

  Verplaatsingen infosessie 92,40     

  Representatie infosessie 8,50     

  Bijdrage VSDC 100,00     

  Belastingen 66,36     

  Documenten 8,00     

  Attentie Wellen 70,00     

  toelage 50-jaar 250,00     

  relatiegeschenken 209,70     

  rouwbetuigingen 122,00     

      5.472,48  10.000,00 

Aankopen        

   Office-pakket 99,00     

   G-data 46,95     

      145,95  1850,00 

Financiën         

  Verplaatsingen 28,00     

  Huur lokalen 20,00     

  Representatie 15,40     

  advies Boekhouding 84,30     

  Software  609,84     

  Bankkosten 32,00     

      789,54  2.000,00 

Verzekeringen        

  Vrijwilligersorganisaties 107,29     

  BA Bestuurder VZW 162,78     

      270,07  500,00 

Secretariaat        

  Huur Box  540,00     

  verplaatsingen 66,50     

JAARREKENING 2019 
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  bureaubenodigdheden 94,38     

      700,88  1200,00 

Ontmoetingen        

  Verplaatsingen 112,54     

  Representatie 40,00     

  Zaalhuur  20,00     

  Eindronden 600,30     

   Vergoedingen SR  362,00    

   Verplaatsingen SR  84,70    

   Representatie  135,40    

   Verplaatsingen  18,20    

  Controle wedstrijdbladen 666,60     

   Medewerkers  650,00    

   Verplaatsingen  16,60    

      1.439,44  5.100,00 

VolleySpike        

  terugbetaling 2° provinciale 450,00  450,00   

         

Beach         

  Verplaatsingen 241,40     

  Representatie 0,00     

  stages  1.625,90     

   huur accommodatie  1050,00    

   vergoedingen trainers  409,50    

   

verplaatsingen 
trainers  166,40    

  Vergoeding Tornooien      

   Genk 180,00     

   He-Voc Hechtel-Eksel 180,00     

   Maaseik 270,00     

   Trofeeën 255,00     

      2.752,30  5.000,00 

Jeugd         

  Materiaal  17,65     

  Verplaatsingen 412,64     

  Representatie 66,60     

  Selectietrainingen 4.993,65     

  Huur lokalen 4.349,36     

  Verplaatsingen 2.616,70     

  inschrijving tornooien 75,00     

  Ipjot  6.934,52     

   Selectietrainers  1.226,00    

   verplaatsingen  2.276,16    

   aankopen  25,85    

   representatie  1.614,26    

   SR-tornooi Pelt  1.360,00    

   verplaatsingen SR Pelt  432,25    

  Start2Volley 3.156,80     

   Clinics  961,70    

   Verplaatsingen  220,10    

   Regiovolleytornooien  1.975,00    

  Jeugdorganisaties VV 500,00     

  Terugbetaling coachlicentie J. 2.620,00     

      25.742,92  25.000,00 
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Beker van Limburg Jeugd       

  Beker van Limburg Jeugd  971,50     

   

Vergoeding 
scheidsrechter  612,00    

   Verplaatsingen sr  359,50    

      971,50   

G-Sport  Events promotie 516,32     

   representatie 91,96     

   verplaatsingen 206,52     

  Vergaderingen verplaatsingen 349,36     

  Vergaderingen representatie 13,40     

      1.177,56  3.000,00 

Scheidsrechters        

  Verplaatsingen 707,01     

  Representatie 112,40     

  Huur lokalen 95,00     

  Bureelbenodigdheden 190,20     

  Jeugdscheidsrechters 496,23     

   Medewerkers  225,00    

   Verplaatsingen  271,23    

  Waarnemingen 1.225,72     

   Medewerkers  591,50    

   Verplaatsingen  634,22    

  Vormingsvergaderingen  313,86     

   Medewerkers  37,50    

   Verplaatsingen  276,36    

  Homologatie materiaal 96,88     

   keuring 15,00     

   Verplaatsingen 39,53     

   Medewerkers 15,00     

      3.306,83  5.500,00 

         

IT  Website  0,00  0,00  1.200,00 

         

         

Terugbetaling communicatiekosten jeugd 1.130,00  1.130,00   

         

Pers en Evenementen       

 Evenement Beker van Limburg      

  Uitnodigingen 135,00     

  Benodigdheden 6,76     

  Portkosten 126,10     

  Scheidsrechters 2.211,60     

   vergoedingen  1.326,00    

   Verplaatsingen SR  885,60    

  Verplaatsingen 251,30     

  Representatie 1.010,50     

  Receptie  1.540,00     

  Trofeeën e.d. 1.481,78     

  T-shirts  324,82     

  vergaderingen 282,60     

   verplaatsingen  133,80    

   representatie  148,80    
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   bureelbenodigdheden 109,50     

      7.479,96  12.000,00 

Registratierechten        

  Registratierechten 276,76     

  verplaatsingskosten 5,25     

      282,01  300,00 

         

      52.111,44  72.650,00 
 

 

 

         

Volley Limburg       

         

Inkomsten tot 31 december 2019      Begroting 

         
Algemene 
werking        

  Algemene vergadering   525,00    

  Lidgelden + 16 jaar   0,00    

  

Tussenkomst VV Adminstratieve 
bijdrage   2.836,87    

  Tussenkomst VV Werkingskosten   5.000,00    

  Tussenkomst VV Lidgelden      1.614,95    

       9.976,82 11.000,00 

Financiën         

  Laattijdig betalen   0,00    

       0,00 200,00 

Secretariaat        

  Secretariaatsbijdrage   2.350,00    

       2.350,00 2.450,00 

Ontmoetingen        

  Inschrijvingen competitie met reserven   332,50    

  Inschrijvingen competitie z. reserven   1.120,00    

  Inschrijvingen competitie jeugd   3.180,00    

  Inschrijvingen BVL senioren   585,00    

  Inschrijvingen BVL Jeugd   1.376,00    

  Wedstrijdwijzigingen   5.537,50    

  Boetes   0,00    

  Forfaits   4.692,00    

       16.823,00 14.500,00 

Volleyspike        

  Tablets   180,00  180,00  

         

         

Beach         

  Tussenkomst VV Beachwerking   900,00  900,00 900,00 

Jeugd         

  

Tussenkomst VV werkingskosten 
selecties   2.500,00    

  Tussenkomst VV IPJOT   5.000,00    

  Tussenkomst VV Start2Volley   2.500,00    

  bijdrage clubs Start2Volley   6.750,00    

  aanbesteding jeugdkampioenschappen   250,00    

       17.000,00 17.000,00 
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G-Sport         

  Subsidie Sport Vlaanderen   1.860,00    

       1.860,00 2.000,00 

Scheidsrechters        

  Boetes Scheidsrechterstekort   9.034,67    

  Boetes Afwezigheid   50,00    

  Homologatiekosten (boetes)   112,50    

       9.197,17 8.000,00 

IT         

  Basisbijdrage website   0,00    

  Bijdrage website senioren   0,00    

  Bijdrage website jeugd   0,00    

     0  0,00 6.600,00 

Pers & Evenementen       

  Beker van Limburg   10.100,00    

         

         

       10.100,00 10.000,00 

         

       68.386,99 72.650,00 
 

 

 

         

EIGEN VERMOGEN          

           

 Uitrusting       370,76 €   

 Klanten       20.351,82 €   

 Liquiditeiten      68.251,95 €   

           

 Totaal       88.974,53 €   

           

 Zichtrekening KBC      30.661,55 €   

 Spaarrekening KBC      37.590,40 €   

           

           

VREEMD VERMOGEN         

           

 Leveranciers      1.811,54 €   

           

           

AFSCHRIJVINGEN          

           

 Aankopen   Prijs  Afschrijving  2019  Boekwaarde 

           

 Burelen   2.926,20 €  10  292,62 €  0,00 € 

 Bureelinrichting  1.600,09 €  10  160,00 €  0,00 € 

 Bureel    1.178,00 €  10  117,80 €  117,80 € 

 Laptop BH  846,00 €  33  287,64 €  0,00 € 

 Laptop Secretariaat  729,00 €  33  247,86 €  0,00 € 

 Laptop PSC  759,00 €  33  252,97 €  252,96 € 

 Totaal   8.038,29 €    1.358,89 €  370,76 € 
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VERSLAG REKENINGNAZICHTERS 

WERKINGSVERSLAGEN VAN DE VERENIGING 
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ADMINISTRATIEF OVERZICHT 
 

1. CLUBADMINISTRATIE 

 
a. Afsplitsing 

NIHIL 
  

Naamwijzigingen 

  
L 0418 – VTI Hasselt 

 L 418 – VT SAFESIGN HASSELT 
 

b. Samensmeltingen 

 NIHIL 
 

c. Ontslagname 

NIHIL  
 

2. EVOLUTIE VAN HET AANTAL COMPETITIEVE CLUBS OP 31 DECEMBER 

1997  1998   1999   2000  2001   2002  2003  2004   2005  2006   2007  2008  2009   2010  2011  2012  2013  2014   2015  2016  2017  2018  2019 
 

   90     84        82       75      73        67      64       64        62       61        61      61       59       57      54       52      51       50       50       49       48      48      48 
  
 

3. EVOLUTIE VAN HET AANTAL LEDEN OP 31 DECEMBER 

  1997  1998  1999  2000   2001  2002   2003   2004   2005  2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015  2016   2017  2018   2019 
  7354  7360  6218   7131  7187   7062   7132  7083  7035   6971   7223   7051   6652   6563   6404   6446   6278   6152   6384   6481  6414   6091   6226 

 

4. AANWEZIGHEDEN OP DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
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Paul LAGAE X X X X X X X X X X 10 

Willy LOVERIX X X X X X X X X X X 10 

Maurice HERMANS X V X X X X X X X X 9 

Richard BEGAS X X X X X X X X X X 10 

Jan MARTENS X V V X X X X X X X 8 

Maarten MICHIELS X X V X X X     5 

Stefan QUINTENS X X X X X X X X X X 10 

Lambert HILVEN X X X X X X X X X X 10 

            

            

 
5. In september 2019(AV2) hebben de clubs een nieuwe voorzitter gekozen voor:  

VOLLEY LIMBURG (Paul Lagae) en de Jeugd commissie (Maarten Michiels)  
    
 
Willy LOVERIX 
Secretaris Volley Limburg  
 

JAARVERSLAG SECRETARIAAT 
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Ondervoorzitter: 
Als vertegenwoordiger PC Limburg de algemene vergadering Volley Vlaanderen bijgewoond (Vergadering in 
2020 door corona werd schriftelijk afgehandeld). 
De vergaderingen bestuur en dagelijks bestuur actief bijgewoond. 
 
IT: 
Waar oorspronkelijk bedoeld was om in de zomerperiode de site om te zetten naar  actuele programmeertaal 
(toegankelijkheid en veiligheid garanderen), is dit rond de jaarwisseling gebeurd. 
Relevante informatie is overgezet van de oude site en de meeste functionaliteiten zijn ondertussen werkzaam, 
al blijft er nog een en ander te programmeren door onze (vrijwilliger) programmeur. 
Daarnaast werden de gegevens schutbladen ingestuurd bij de VVB, verwerkt op de eigen site, alsook andere 
ontvangen wijzigingen vanuit clubs, verwerkt. 
Volleyspike werd bijkomende opleiding gegeven aan de clubs Testen doorgevoerd op de actieve (Alfa versies) 
en test versies (Beta) om problemen zoveel mogelijk te tackelen. Ook info van clubs/gebruikers verzameld en 
waar mogelijk via testen de gemelde problemen gesimuleerd en de problemen gemeld aan de software 
ontwikkelaar (in voor hen begrijpbare taal).  
 
Tot zover de samenvatting. 
 
Stefan QUINTENS 

***** 
 
 
 
 
 

Limburgse jeugd is top in de Vlaamse en Belgische kampioenschappen 2019 

 
Limburg heeft in 2019 2 manches van de Belgian Beachtour 2019 gekregen met de organisaties in Hechtel-
Eksel en Genk.   Deze toporganisaties geven uitstraling aan het beachvolleybal in Limburg. 
Limburger Dries Koekelkoren is met beachpartner Tom Van Walle een subtopper op  Europees niveau. 
Limbubeach  kreeg na de kwalificatiemanches  in Hechtel-Eksel,  Maaseik en  Genk  een goed finaletoernooi in 
Maaseik.   De heren zijn helaas een minderheid geworden in het Limburgs beachvolleybal.   De doorstroming 
van jeugd naar het seniorencircuit (Limbubeach)  is moeilijk. 
Het Limburgs Jeugdkampioenschap,  ingebouwd in het traditionele 2-daags zomertoernooi in Maaseik,  was 
een hoogtepunt voor het Limburgse beachvolleybal.  Helaas is dat niet voor de jongens het geval. Te weinig 
jongens maken de keuze om te beachen. 
 Vlaams jeugdkampioenschap 2020 werd georganiseerd in Maaseik. De beste 2  teams in elke leeftijdscategorie 
en per gender werden automatisch geselecteerd voor het Vlaamse jeugdkampioenschappen.  Deze 2 teams 
werden aangevuld met diverse Limburgse jeugdteams die hoog in het Vlaamse klassement eindigden.  De 
limburgse jeugdteams  speelden en wonnen 5 van de 6 jeugdfinales.  Ook mooie ereplaatsen waren er voor de 
Limburgers 
Ook was de Limburgse jeugd top tijdens  de Belgische jeugdfinales in Knokke-Heist. 
Mede door de beachjeugdopleiding  (indoortrainingen in Heerlen en zomertrainingen) van Volley Limburg (een 
samenwerking van de jeugdcommissie en de beachcommissie Volley Vlaanderen) en de lokale opleidingen in 
o.a. As, Genk, Overpelt, Kinrooi en Maaseik is Limburg een Belgische  trendsetter in de opleiding van ijdens 
beachvolleybal voor jeugd. 
 
Samenstelling beachcommissie 
Voorzitter : Jan Martens 
Leden: Patrick Van Asten, Luc Mertens, Bert Waelbers. 
 
Commissievergaderingen 2019 
11/02/2019 
9/04/2019 
 

Jan MARTENS 

JAARVERSLAG COMMISSIE BEACH 

 

JAARVERSLAG IT COMMISSIE EN ONDERVOORZITTER 
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“Het werkingsverslag van deze commissie kon nog niet opgemaakt worden en zal u door de commissieverantwoordelijke later 

toegestuurd worden.”   
 
 
 
 
 
 
 

 

JAARVERSLAG P.S.C.- LIMBURG / SEIZOEN 2019 – 2020 
 

1. SAMENSTELLING PROVINCIAAL SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 
 
Voorzitter: 

• Richard BEGAS 011 72 64 20 (T) 
 Spoorwegstraat 18, 3800 Sint-Truiden 0478 31 27 32 (GSM) 
 richard.begas@telenet.be - voorzitter.psc@volleylimburg.be 

 
Secretariaat: 

• Alisa JORISSEN 
secretaris.psc@volleylimburg.be 

 
Aanduidingen - Verlofaanvragen: 

• Johnny JORISSEN 012 23 43 70 (T) 
 10de Meistraat 10, 3700 Tongeren 0475 39 27 29 (GSM) 
 jorissen.johnny@telenet.be - aanduidingen@volleylimburg.be 
 
Wijzigingen - Afzeggingen: 

• Eddy LUTS 013 44 32 46 (T) 
 Linkhoutstraat 67, 3560 Lummen 0476 53 39 68 (GSM) 
 eddyluts@gmail.com - afzeggingen@volleylimburg.be 
 
Homologatie:  

• Jan VOORTMANS 011 21 07 07 (T) 
 Van Maerlantlaan 44, 3500 Hasselt 

 peterjanvoortmans@telenet.be - homologatie@volleylimburg.be 
 
Beach scheidsrechters - Waarnemingen – Beoordelingen: 

• Roger KAUFFMANN  
Schoolstraat 59, 3670 Oudsbergen  0486 25 87 47 (GSM) 

 hilda.cornelissen@telenet.be - beach.psc@volleylimburg.be 
 
Vorming - Internationale Spelregels: 

• Frank EVERS 011 53 11 61 (T) 
 Hoeveweg 18, 3520 Zonhoven 0475 92 39 38 (GSM) 
 frank.evers@volleylimburg.be 
 
Jeugdscheidsrechters 

• Stergios PINAKAS 011 81 52 87 (T) 
 Holsteenweg 10, 3520 Zonhoven 0477 28 77 54 (GSM) 
 stergiospinakas@yahoo.com - jeugdscheidsrechters@volleylimburg.be 
 
Secretaris: Alisa Jorissen 
   

VERSLAG COMMISSIE G-SPORT EN RECREATIE 
 

VERSLAG SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE  
 

mailto:richard.begas@telenet.be
mailto:voorzitter.psc@volleylimburg.be
mailto:jorissen.johnny@telenet.be
mailto:aanduidingen@volleylimburg.be
mailto:eddyluts@gmail.com
mailto:afzeggingen@volleylimburg.be
mailto:peterjanvoortmans@telenet.be
mailto:homologatie@volleylimburg.be
mailto:hilda.cornelissen@telenet.be
mailto:beach.psc@volleylimburg.be
mailto:frank.evers@volleylimburg.be
mailto:stergiospinakas@yahoo.com
mailto:jeugdscheidsrechters@volleylimburg.be
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2. VERGADERINGEN. 
 
 
Het P.S.C. vergaderde in de maanden 08/2019, 10/2019, 12/2019 en 02/2020. 
Er werden 3 afzeggingen met geldige reden genoteerd. 
Alle P.C.-vergaderingen werden door onze voorzitter bijgewoond.   
Alle Landelijke S.C.-vergaderingen waarvoor de P.S.C.-verantwoordelijken werden uitgenodigd werden 
eveneens bijgewoond door onze voorzitter of een plaatsvervanger van het P.S.C.  
 
Secretaris: Alisa Jorissen 
 

3. SCHEIDSRECHTERSAANDUIDINGEN.  

 
 3.1  DE PROVINCIALE COMPETITIE 
 
                        1ste SR          2de SR          Totaal   
 

▪ provinciale scheidsrechters                 332  118  450 
▪ regionale scheidsrechters                   109    17  126 
▪ kandidaat scheidsrechters         188      2  190 
▪ aspiranten & stagiaires                        24    ---     24 
▪ federalen              --     ---     -- 

              _____  _____  ____  
                                                   TOTALEN  :                      653   137   790 
 
 3.2  BEKER VAN LIMBURG 
                          1ste SR          2de SR          Totaal 
 

▪ provinciale scheidsrechters                 143    35  178 
▪ regionale scheidsrechters            25      6    31 
▪ kandidaat scheidsrechters            60      3    63 
▪ aspiranten en stagiaires               1      --      1 
▪ federalen              39    24    63 

                _____  _____          _____ 
    TOTALEN :                           268    68   336 
 

3.3  TORNOOIVORM 
    

▪ “de  Steengoed  jeugdcup”    14 
▪ derde eindrondetornooi BVL   

   (U11 + U13 + U15)                15 
▪ VJCL herfsttornooien          

                                      (U13 + U17 + U19)    18                 
▪ VJCL Kersttornooi (U13+U15+U17))                   17                      

                                         _______ 
 
    TOTAAL :                            64  
 
 3.4  Tweede divisie Heren tweede scheidsrechter               47 
 3.5  Aanduidingen die reeds uitgevoerd werden voor 
  wedstrijden die niet doorgingen door stopzetting 
  alle volleybalactiviteiten : 
  
  

• VJCL Paasverlof (U13+U15+U17)  23 

• Finales BVL (totaal)    28 

• Competitie VL (totaal)              220  
_________ 

                         271 
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 3.6  DIVERSEN :  
 

• Er werden geen videobegeleidingen uitgevoerd 

• Er vonden geen IPJOT tornooien plaats in Limburg 

• Er vonden geen eindrondewedstrijden plaats  
       
 
Bij deze opsomming van de aanduidingen werd er geen rekening gehouden met : 
 
  >>  beachcompetitie en –tornooien 
  >>  oefen- en vriendschappelijke wedstrijden 
  >>  recreatiewedstrijden en –tornooien 
  >>  scholencompetitie 
  >>  voorrondes BVL (U-11 + U-13 + U-15) 
  >>  begeleidingen (jeugdscheidsrechter-aspirant) 
  >>  waarnemingen 
   

Verantwoordelijke aanduidingen: Johnny Jorissen  
 

 
4. WEDSTRIJDWIJZIGINGEN EN AFZEGGINGEN. 

 

Omwille van volgende redenen werden vervangingsaanduidingen doorgevoerd: 

- wedstrijdwijziging naar een tijdstip waarvoor de aangeduide SR zich niet beschikbaar stelde 

- wedstrijdwijziging naar een tijdstip waarvoor de aangeduide SR verlof heeft aangevraagd 

- wedstrijdwijziging naar een tijdstip waarvoor de aangeduide SR reeds een andere aanduiding heeft 

- laattijdige verlofaanvraag van een SR  

- plotselinge omstandigheid waardoor de aangeduide SR niet meer beschikbaar is 

- ziekte van een SR 

Een vervangingsaanduiding kon steeds uitgevoerd worden.  

Een aantal keer werd een wedstrijdruil tussen twee SR’s toegestaan. 

 

De verantwoordelijke afzeggingen/vervangingen: Eddy Luts 

5. VORMING EN AANDUIDING BEACH-SCHEIDSRECHTERS. 

 
5.1. INSCHRIJVINGEN VOOR BEACHSCHEIDSRECHTERS: 

Aantal scheidsrechters : 12 
 

5.2. AANDUIDINGEN: Geen 
 
Verantwoordelijke vorming en aanduidingen Beach - scheidsrechters: Roger Kauffmann 
 
6. HOMOLOGATIE 
 
De voornaamste werkzaamheden die door de homologatiecommissie voor het seizoen 2019 – 2020 werden 
uitgevoerd, zijn de volgende : 
 

1 Verwerking terreinen- en zaalbevestiging H3 door de clubs ingegeven. 102 aanvragen 
2 Verlenging homologaties bewijzen H2 voor de clubs afgeleverd…........ 102 stuks 
3 Duplicaat van homologatiebewijs H2 ……………………………….......... 3 clubs 
4 Aantal homologatie aanvragen H1 herkeuring sporthal……....……....... 8 clubs 
5 Verbetering aan de SR-stoel …………….. …………………………....….. 2 clubs 
6 Herschilderen lijnen ……………………….…………………………....…...  1 clubs 
7 Aantal afgekeurde terreinen voor de competitie ………..…………...…... 4 clubs 
8 Keuring van een nieuwe sporthal ………………………..………….......… 3 clubs 
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9 Keuring van reserve sporthal …………………………………………....… 3 clubs 
10 Verbetering van het SR-lokaal……………………………………….......… 2 clubs 
11 Keuring nieuwe vloer en terreinen in sporthallen …………..………........ 0 clubs 
12 Boete A7, formulier “terrein- en zaalbevestiging H3 te laat of niet 

weergegeven......................................................……………..……....…..  8 clubs 
13 Wisselbordjes niet volgens de voorschriften homologatie ….…….....… 1 club 
14 Hernieuwd homologatiebewijs H2 door een andere clubnaam ...……... 2 clubs 
15 Verbetering of vervanging van de meetlat…………………..…..….…..... 1 club  
16 Verbetering lichtinstallatie …………..…………………………..….…..….. 2 clubs 
17 Vervanging van de antennes………………………………..……..........… 1 club  
18 Aanbrengen verlenging  3m aanvalslijn in streepjeslijntjes….……......... 2 clubs 
19 Verbetering van de parketvloer…………………………….………..….…. 0 club 
20 Aanmaning voor een min. temperatuur………………...………….…....... 0 clubs 
21 Gevaarlijke obstakels in de vrije zonen……….……………………......… 1 club 
22 Aanmaning afscherming zijkanten en bovenkant kabel naar het net...... 3 clubs 
23 Een schrijven of telefonisch contact naar de clubs en gemeentelijke 
      instanties voor verbetering aan terreinen, lijnen, verlichting, 
      bevloering of accommodatie…………………………………..………….. 20 clubs 
24 Volleybalnet afgekeurd……………………………………………………….       1 club 
 

Verantwoordelijke homologatie: Jan Voortmans. 
 
7. OPLEIDING JEUGDSCHEIDSRECHTERS 2019-2020 
 
De cursus jeugdscheidsrechter werd 6 keer georganiseerd met in totaal 124 deelnemers op: 

• Do 12/09/2019 te As met 22 deelnemers 

• Za 21/09/2019 te Alken met 27 deelnemers 

• Za 28/09/2019 te Bilzen met 13 deelnemers 

• Zo 06/10/2019 te Peer met 15 deelnemers  

• Zo 02/02/2020 te Lommel met 26 deelnemers 

• Zo 09/02/2020 te Ham met 21 deelnemers. 
 

De lesgevers tijdens de cursussen waren telkens PSC-leden. 
 
Verantwoordelijke Jeugdscheidsrechters: Stergios Pinakas 
 
8. VORMING EN BEGELEIDING VAN SCHEIDSRECHTERS. 
 

 

  8.1  VORMINGSVERGADERING 
▪ Vrijdag 6 en zaterdag 14 september 2019 verplichte algemene vergadering voor alle 

categorieën in het Lyceum te Genk. 
▪ Dit seizoen zijn er geen regiovergaderingen doorgegaan. Deze vergaderingen zijn vervangen 

door uiteenzetting door Volleyvlaanderen ivm het vrijwilligersstatuut..  
 
 8.2  SCHRIFTELIJKE TEST EN BEVORDERING 

▪ Op zondag 15 februari hebben 3 kandidaatscheidsrechters zich aangemeld voor de 
schriftelijke testen en cursus. 

▪ De schriftelijke testen hebben plaatsgevonden op 15 februari 2020.  3 scheidrechters namen 
hieraan deel 

 
 8.3  VIDEOBEGELEIDING. 

▪ Het videoteam heeft tijdens het seizoen 2019-2020 geen begeleidingen gedaan, dit wegens 
het niet doorgaan van de Bekerfinales. 

 
             8.4  WAARNEMINGEN 

▪ Waarnemingen: 50 
▪ Begeleidingen: 6 

 

Verantwoordelijke vorming en Internationale Spelregels: Frank Evers 
Verantwoordelijke waarnemingen en beoordelingen: Roger Kauffmann 
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Hoeselt , 1 juni 2020. 
 

Voor PSC- Limburg. 
 
Getekend, 
Alisa Jorissen 
Secretaris  
 

 

 

 

 

Competitie  
 
De competitie 2019 – 2020 werd ingedeeld als volgt : 
De provinciale competitie bij de dames werd gespeeld door 94 teams, verdeeld over 10 reeksen, van eerste tot 
vierde provinciale. 
De kampioenen in deze reeksen zijn : 
1ste prov.                 Wara Genk A 
Res.                          Cristal Alken Jeval B 
2de prov. A              Jaraco As B 
2de prov. B             Kovok Kortessem A 
3de prov. A               Datovoc Tongeren 
3de prov. B               VC Zutendaal A 
3de prov. C               Tongerlo VC B 
4de prov. A               Kovok Kortessem C 
4de prov. B               Wara Genk C 
4de prov. C               MVC Molenbeersel 
4de prov. D               HVC Promobutler Helchteren B 
 
Bij de heren werd de provinciale competitie gespeeld door 31 ploegen, verdeeld over 3 reeksen : eerste, tweede 
en derde provinciale. 
De kampioenen zijn : 
1ste prov.                  Stalvoc Beverlo A 
Res.                           Stalvoc Beverlo A 
2de prov.                   VBC Bevo Geetbets B 
3de prov.                   VZW Schovoc Bevrst 
 
Beker van Limburg  
 
In het paasweekend, 11 en 13 april 2020, zouden de finales van de Limburgse Beker gespeeld worden in de 
Sportoase Eburons Dome te Tongeren. 
De organiserende club is Datovoc Tongeren (i.s.m. Handbal Tongeren). 
Maar het alom gekende virus Covid-19 heeft roet in het eten gegooid. De competitie op alle vlakken 
werd stilgelegd op datum van 13 maart 2020, inclusief de bekercompetitie en er is besloten om dit afgelopen 
seizoen geen bekerfinales te organiseren. Tot onze grote spijt. 
In de competitie Volley Vlaanderen werden er mooie resultaten behaald door onze Limburgse clubs, waarvoor 
een welgemeende proficiat : 
2de Divisie Heren A : Kivola Riemst A 
2de Divisie Dames A : Stalvoc Beverlo 
 
Algemeen  
 
De afgelopen competitie werd abrupt afgesloten omwille van het gevaar voor onze gezondheid (het gekende 
Covid 19 virus). We dienden dan een beslissing te nemen  over het berekenen van onze  
eindrangschikkingen. Dit om de juiste reeksindelingen voor het komend seizoen te kunnen aanvat- 
ten. Het einde van het seizoen bracht toch wel enige stress met zich mee zowel interne als externe 
factoren speelden hier een rol. We hopen dan ook met de neus in dezelfde richting het nieuwe seizoen te kunnen 
aanvatten. 

JAARVERSLAG COMMISSIE ONTMOETINGEN VOLWASSENEN 
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De commissie ontmoetingen heeft de competitiehervorming uitgerold. 
Hiervoor werden de clubs geïnformeerd middels regiovergaderingen te As, Stal en Sint-Truiden op 
datum van 11.01.2020, 16.01.2020 en 27.01.2020.  
Ook wordt er een nieuwe benaming aangenomen voor onze provinciale reeksen : Promo 1, 2, 3 en 4 
De aangekondigde maatregelen van vorig jaar werden uitgevoerd : 
. volleyspike in de provinciale reeksen zowel bij de heren als de dames. 
. eenvormig reglement voor de jeugd. 
. verdere ontwikkeling van Volleyspike lite (voor de jeugd- en reservewedstrijden). 
. coachlicentie op niveau van Volley Vlaanderen. 
De stappen die we het seizoen 2020-2021 wille uitvoeren zijn : 
. aanzet tot een eenvormig competitiereglement voor alle provincies 
. laatste uitrol van de competitiehervorming bij de dames 
Wij willen dan ook iedereen ondersteunen en een hand helpen om deze maatregelen in een goede baan te 
leiden. 
Ook de website wordt in een nieuwe kleedje gestoken en zal nog verder ontwikkeld worden waar- 
voor onze hartelijke dank aan de commissie IT.  
Op 24 juni 2020 werd er een openbare trekking van de beker van Limburg gehouden in Sint-Truiden. 
Onze commissie vergaderde maandelijks op de volgende data : 
13.08.2019 – 16.09.2019 – 08.10.2019 – 20.11.2019 – 09.12.2019 – 20.01.2020 – 11.02.2020 - 17.02.2020 – 
20.02.2020 - 04.04.2019 – 14.05.2020 – 26.05.2020 en 09.06.2020. 
Verder wens ik iedereen en in het bijzonder mijn commissieleden te bedanken voor de gezellige 
samenwerking en kijken dan reikhalzend uit naar het komende volleybalseizoen. 
 
Lambert Hilven 
Voorzitter Commissie Ontmoetingen Senioren  
 
 

 

 
 

 

Inleidende opmerkingen :  
  
Door het ontslag van de jeugdverantwoordelijke Maarten Michiels in februari 2020 wordt dit verslag opgesteld 
door de jeugdverantwoordelijke a.i. Peter Schepers. 
Door de corona-maatregelen werden de activiteiten de facto gestopt in maart 2020. 
Organigram 
 
JEUGDCOMMISSIE 
 
OPLEIDING COMPETITIE EN SELECTIE 
 
Start2volley Opleiding Competitie Selectie 
Start2volley tornooien 
Tornooien 2/2   Clinics   provinciale competitie i.s.m. competitieverantwoordelijke jeugd  
Tornooi aangepaste spelvormen 2/2  
Bekertornooien U11-U13- U15 Detectie 
Screening  
Stages  Trainingsdagen  
Steunpunttraining Voltis 
 
Vergaderingen 
 
VERGADERINGEN VOLLEY VLAANDEREN  JEUGDCOMMISSIE  
• cel selectie - cel competitie: maandelijks 
• Nieuw competiereglement 
• organisatie van IPJOT 
• Champions league 
• organisatie eindronde U11: 2-2  
• organisatie jeugdsportfonds 
• Start2volley 

JAARVERSLAG COMMISSIE JEUGD,SELECTIE EN OPLEIDING 
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VERGADERINGEN Raad van Bestuur-LIMBURG  
• maandelijks  
 
VERGADERINGEN JEUGDCOMMISSIE  
• werkvergadering planning bekertornooien 
• werkvergadering jeugdcommissie  
• Werkvergadering jeugdcompetitie 
• Werkvergadering Selectie 
• Werkvergadering project Jongens 
 
Project jongens :  
  
Om het beperkte aantal jongens geboortejaar 2008 extra-ondersteuning te geven werd aan alle jongens uit dat 
geboortejaar de kans gegeven om extra-training en wedstrijden te krijgen ;  hiertoe werden regio-groepen 
samengesteld. 
Er is directe communicatie geweest met elke club met spelers die in aanmerking kwamen,  het regelen van 
zalen én er is de communicatie met de ouders! 
 
 
Activiteiten jeugdcommissie 
 
Selectie  
 
• 4 groepen waarvan 2 meisjes en 2 jongens  
• 2 selectietrainingen per maand op permanente basis :  
• stagedagen voor selectie gedurende vakantieperiodes :  
• IPJOT: 2 tornooien in augustus  - januari ; 
• Beach selectie 
• Beach stage te Heerlen 
 
Steunpunttrainingen 
 
VV- Steunpunttrainingen voor leeftijdsgroepen   2007, 2008 meisjes en jongens 
maandelijks 1 training  per groep te Houthalen 
 
Clinic 
 
• 4 Clinics Start2volley onderbouw , Genk 
• 2 clinics Start2volley bovenbouw, Genk 
• 1 Clinic Ronde van Vlaanderen, Hasselt 
• 1 Clinic met Jos Rutten, Tongerlo 
 
Tornooien 
 
• Eindronde tornooi 2-2 
• Bekertornooien 3/3 en 4/4 
• Bekertornooien 6/6 (U15) 
• Tornooien spelvorm 2.0 vorm 3,4 en 2B 
• Start2volley opleiding 5 tornooien 1-1 en 2-2 
 
Voltis 
 
Organisatie Voltis testen : Houthalen - Lakerveld 
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INKOMSTEN UITGAVEN 

    2021 2020     2021 2020 

                

Algemene werking   10.600,00 10.600,00 Algemene Werking   6.657,50 6.657,50 

Ontmoetingen   9.600,00 9.600,00 Aankopen   800,00 800,00 

Beach   900,00 900,00 Financiën   850,00 850,00 

Jeugd   13.000,00 13.000,00 Verzekeringen   350,00 350,00 

G-Sport   0,00 1.000,00 Secretariaat   640,00 640,00 

Scheidsrechters   8.000,00 8.000,00 Ontmoetingen   2.150,00 2150,00 

Pers & Evenementen   10.000,00 10.000,00 Beach   5.352,50 5.352,50 

        Jeugd   22.300,00 21800,00 

        Beker van Limburg Jeugd  1.000,00 1.000,00 

        G-Sport   500,00 2.000,00 

        Scheidsrechters   3.800,00 3.800,00 

        IT   500,00 500,00 

        Pers en Evenementen   7.000,00 7.000,00 

        Registratierechten   200,00 200,00 

            

totalen   52.100,00 53.100,00 totalen   52.100,00 53.100,00 

        

        

        

VOORSTEL BEGROTING 2021 
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STATUTEN van de vzw Koninklijk Limburgs Volleybal Verbond  (ondernemingsnummer 0479.220.778) 

 
 

Titel I  -  Naam – Zetel – Doel – Voorwerp - Duur 

 

Artikel 1. 

De vereniging draagt als naam “Koninklijk Limburgs Volleybal Verbond”, verkort “VOLLEY LIMBURG” of als 
letterwoord (in de verdere teksten): “VL”. 

 

Artikel 2. 

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3700 Tongeren, Donkelstraat 31. De vereniging 
ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Limburg. 

 

Artikel 3.  

§1. Het doel van de vereniging is de bevordering van de lichamelijke opvoeding, in het bijzonder alle aspecten 
en varianten van de volleybalsport.  

§2. De vereniging heeft als voorwerp kan tevens alle mogelijke competities inrichten en dit zowel op zelfstandige 
basis, als in samenwerking met de  bovenlokale volleybalverenigingen in Vlaanderen, de Vlaamse, Waalse, 
Belgische, Europese en Internationale volleybalfederaties. Het administratieve beheer van alle toegetreden 
leden en volleybalclubs van de vereniging wordt geregeld door VOLLEY VLAANDEREN vzw (KBO 
0417.414.853). §2. Alle activiteiten zijn hoofdzakelijk ten voordele van niet-professionele sportbeoefenaars die 
administratief aangesloten zijn bij VOLLEY VLAANDEREN vzw. 

§3. De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel 
of voorwerp. 

§4. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven is bepaald onder meer alle eigendommen of zakelijke 
rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, verkopen, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten 
afsluiten, kortom alle rechtshandelingen stellen die voor het doel gerechtvaardigd zijn, uitoefenen of laten 
uitoefenen. De vereniging kan in ondergeschikte orde handelsdaden stellen waarvan de inkomsten aangewend 
worden om haar maatschappelijk doel te realiseren. 
§5. De vereniging aanvaardt uitdrukkelijk de principes en de regels van de democratie en onderschrijft het 
Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en het 
Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 

 

Artikel 4. 

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden. 

 

Titel II  -  Leden 

 

Artikel 5.  

De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en uit toegetreden leden. Het aantal effectieve leden is 
onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen. Enkel toegetreden leden kunnen effectief lid zijn. 
 

Artikel 6. 

§1. De vereniging moet, ter verwezenlijking van haar doel, steeds blijvend voldoen aan de volgende 
voorwaarden : 

a) erkend zijn door de algemene vergadering van VOLLEY VLAANDEREN vzw (KBO 0417.414.853); 

b) een door de algemene vergadering van VOLLEY VLAANDEREN vzw goedgekeurd statuut hebben; 

c) de vereniging kan geen eigen beleid bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en de raad 
van bestuur van Volley Vlaanderen vzw vastgestelde beleid. In geval van tegenstrijdigheden zal steeds het 
beleid van VOLLEY VLAANDEREN vzw primeren; 

d) clubs vertegenwoordigen wiens zetel gevestigd is in het Nederlandstalige landsgedeelte of in het Brussels 
Hoofdstedelijke Gewest, behoudens de door de raad van bestuur van VOLLEY VLAANDEREN vzw toegestane 
uitzonderingen, waarbij alle reglementen in het Nederlands zijn opgesteld, en die bij VOLLEY VLAANDEREN 
vzw administratief zijn aangesloten; 

STATUTENWIJZIGING   - 

AANPASSING AAN NIEUWE WETGEVING 
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e) een bovenlokale competitie organiseren volgens een reglement dewelke niet strijdig kan zijn met het beleid 
van VOLLEY VLAANDEREN vzw, waarvan de deelnemende spelers en speelsters een administratieve 
aansluiting ondertekenden bij VOLLEY VLAANDEREN vzw. 

§2. Indien de voorwaarden niet of niet meer vervuld zijn, verliezen de vertegenwoordigers van de vereniging 
van rechtswege hun hoedanigheid van effectief lid in VOLLEY VLAANDEREN vzw. Daarenboven zal er van 
rechtswege geacht worden dat de vereniging haar doel niet meer kan verwezenlijken, waardoor de rechtbank 
op verzoek van een effectief lid, van een belanghebbende derde of van het openbaar ministerie de ontbinding 
kan uitspreken van de vereniging. 

 

Artikel 7.  

§1. De effectieve leden zijn de voorzitters van de volleybalclubs, die administratief aangesloten zijn bij VOLLEY 
VLAANDEREN vzw met een stamnummer met voorvoegsel “L” of “BL”. 

§2. Alleen effectieve leden bezitten de volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht in de 
algemene vergadering. De effectieve leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, 
vastgelegd zijn. 

 

Artikel 8. 

§1. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vereniging. Toegetreden 
leden hebben alleen die rechten en verplichtingen welke bepaald worden in het huishoudelijk reglement. 

§2. De inhoudelijke voorwaarden voor de toetreding als toegetreden lid in de vereniging worden uitgewerkt in 
het huishoudelijk reglement. Een toegetreden lid moet steeds een band hebben met de vereniging en moet de 
doelstellingen van de vereniging ondersteunen. 

§3. Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. 

§4. De toegetreden leden beantwoorden niet aan het statuut van professionele sportbeoefenaar. 

§5. Het bestuursorgaan kan onder de toegetreden leden ereleden aanvaarden; zij hebben geen rechten. 

§6. Elk toegetreden lid kan op elk moment uittreden uit de vereniging door zijn ontslag schriftelijk of per e-mail 
bekend te maken aan het bestuursorgaan. 

§7. Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan, desgevallend op verzoek van het bestuursorgaan van de 
vereniging, op elk moment worden beëindigd door de juridische raden van VOLLEY VLAANDEREN vzw en dit 
volgens de regels vervat in het juridisch reglement van VOLLEY VLAANDEREN vzw. Het lidmaatschap van een 
toegetreden lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van het toegetreden lid. 

 

Artikel 9.  

§1. Elk effectief lid kan uittreden door het indienen van zijn ontslag bij het bestuursorgaan. Het indienen van een 
ontslag dient steeds schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Dit ontslag gaat onmiddellijk in. Indien door dit ontslag 
het minimum aantal effectieve leden onder het statutaire minimum is gedaald of indien het ontslag uitgaat van 
een voorzitter van een volleybalclub die administratief aangesloten is bij VOLLEY VLAANDEREN vzw, dan wordt 
het ontslag van het effectieve lid opgeschort totdat er een vervanger is gevonden of respectievelijk totdat er 
binnen deze volleybalclub een andere voorzitter werd aangesteld. 

§2. De uitsluiting van een effectief lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken wanneer 
de uitsluiting uitdrukkelijk is vermeld in de oproeping. Over de uitsluiting van een effectief lid kan de algemene 
vergadering enkel op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer het voorstel tot uitsluiting uitdrukkelijk  
vermeld is in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de effectieve leden op de vergadering 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een uitsluiting kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van 
twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Ingeval op de eerste 
vergadering minder dan twee derde van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede 
vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de uitsluiting aannemen 
met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde effectieve leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste 
vergadering worden gehouden. Een uitsluiting kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee 
derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. De stemming over de 
uitsluiting van een effectief lid is geheim. Het uit te sluiten effectief lid heeft steeds het recht om gehoord te 
worden, en kan zich laten bijstaan door een advocaat.. 

§3. Het lidmaatschap van een effectief lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van het effectief lid. 
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Artikel 10.  

Uitgetreden en uitgesloten effectieve leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de 
vereniging. Evenmin hebben zij het recht om de door henzelf of door hun rechtsvoorgangers gedane inbrengen 
of gestorte lidgelden terug te vorderen. Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch het 
leggen van de zegels of een inventaris vragen. 

 
Artikel 11.  

§1. De effectieve leden moeten geen lidmaatschapsbijdrage betalen. 

§2. In geen geval zijn de effectieve leden persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging. 

 

Titel III  -   Algemene vergadering 

 

Artikel 12.  

§1. De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden. Ieder effectief lid beschikt over één stem. 

§2. Een effectief lid mag zich enkel door de secretaris of door de financieel verantwoordelijke van zijn club laten 
vertegenwoordigen. Geen vertegenwoordiger mag echter beschikken over meer dan één volmacht. 

 

Artikel 13.  

De algemene vergadering alleen is bevoegd voor: 

a) de goedkeuring/wijziging van de statuten; 

b) de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 

c) de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een 
bezoldiging wordt toegekend; 

d) de benoeming van de rekeningnazichters (niet effectieve leden); 

e) de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 

f) de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening ; 
g) de ontbinding van de vereniging; 
h) de benoeming van de vereffenaars, wanneer de vereniging ontbonden zal worden; 
i) de uitsluiting van effectieve leden; 
j) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;  de omzetting van de 
vereniging in een IVZW, een CV erkend als SO, of een erkende CVSO;  
k) het doen of de aanvaarding van een inbreng om niet van een algemeenheid; 
l) alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. 
 

Artikel 14.  

§1. Elk jaar wordt ten minste één gewone bijeenkomst van de algemene vergadering gehouden. Deze heeft 
plaats in de loop van het eerste semester. 

§2. De bijzondere bijeenkomsten van de algemene vergadering worden gehouden telkens wanneer de 
omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer één vijfde van de effectieve leden hiervoor bij het 
bestuursorgaan een verzoek indient. In laatstgenoemd geval roept het bestuursorgaan de algemene 
vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt 
uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek. 

§3. Oproepingen kunnen alleen geldig gedaan worden onder de goedkeuring van de voorzitter of van twee 
bestuurders. Zij worden verstuurd per gewone post of per e-mail of via een aankondiging op de website van de 
vereniging ten laatste acht vijftien dagen vóór de vergadering. 

§4. De oproeping vermeldt de dag, uur en plaats en bevat de voorlopige agenda. De agenda wordt bepaald 
door het bestuursorgaan, maar één twintigste van de effectieve leden hebben het recht punten op de agenda te 
brengen. Ten laatste vijf dagen voorafgaand aan de algemene vergadering deelt de voorzitter of twee 
bestuurders de definitieve agenda mee, indien deze afwijkt van de eerdere voorlopige agenda. 

§5. In de vergadering mogen punten worden toegevoegd aan de agenda en beslissingen genomen worden met 
betrekking tot die punten, mits de eenparige instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve 
leden. Hierop vormen echter een uitzondering de beslissingen die betrekking hebben op de uitsluiting van een 
effectief lid, de ontbinding, de rekeningen en begroting of statutenwijziging. 

§6. Het huishoudelijk reglement bepaalt de overige modaliteiten voor de oproeping, het opstellen en de wijziging 
van de agenda.  
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Artikel 15.  

§1. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens verhindering, door 
de oudste van de aanwezige bestuurders; de vergadering kan echter dit voorzitterschap weigeren door, bij 
eenvoudige meerderheid, een ander te kiezen. De voorzitter wijst de secretaris van de vergadering aan. 

§2. De algemene vergadering besluit geldig met gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde effectieve leden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve 
indien de statuten het anders vermelden. Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden 
worden onthoudingen en ongeldige stemmen mee in rekening genomen. 

§3. Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten 
wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de 
effectieve leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. 

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is 
opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. 

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de 
wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen 
volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 

 

Artikel 16. 

§1. De bijzondere bijeenkomsten van de algemene vergaderingen kunnen eveneens elektronisch verlopen. 

§2. Telkens wanneer het bestuursorgaan van de vereniging tot het organiseren van een elektronische bijzondere 
bijeenkomst van de algemene vergadering beslist, zendt zij onverwijld aan de effectieve leden van de algemene 
vergadering per elektronische post een gedetailleerde opgave van het te behandelen onderwerp, de formulering 
van de vraag of vragen die ter stemming wordt of worden voorgelegd, met het uitdrukkelijk verzoek of de 
effectieve leden hierover bereid zijn elektronisch te stemmen en de technische modaliteiten voor de stemming. 
De elektronische bijzondere bijeenkomst van de algemene vergadering kan niet aangewend worden voor 
beslissingen die betrekking hebben op de uitsluiting van een effectief lid, de ontbinding, de rekeningen en 
begroting of statutenwijziging. 

§3. Binnen de 48 uur na ontvangst van deze mail, dienen de effectieve leden te antwoorden of zij al dan niet 
bereid zijn om elektronisch te stemmen. Er wordt elektronisch gestemd indien een meerderheid van twee derde 
van de effectieve leden hiertoe bereid is. 

§4. De antwoorden van de effectieve leden over het al dan niet elektronisch stemmen worden geteld door een 
elektronisch stembureau, samengesteld uit de voorzitter en de financieel beheerder secretaris van de 
vereniging. Zij stellen de effectieve leden van de algemene vergadering van de vereniging onverwijld in kennis 
van de resultaten van de stemming. 

§5. Indien een meerderheid van twee derde van de effectieve leden bereid is elektronisch is te stemmen, 
verzendt het bestuursorgaan per elektronische post de uitnodiging om over het bewuste onderwerp te stemmen 
binnen de 72 uur na verzending van deze uitnodiging. 

§6. Indien geen meerderheid van twee derde van de effectieve leden bereid is, doet het bestuursorgaan het 
nodige om een bijzondere bijeenkomst van de algemene vergadering conform artikel 14 samen te roepen. 

§7. De elektronische bijzondere bijeenkomst van de algemene vergadering beslist geldig met een gewone 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de effectieve leden. Het elektronisch stembureau is belast met 
het tellen van de stemmen. De resultaten van de stemming worden onverwijld meegedeeld aan de effectieve 
leden van de algemene vergadering. 

 

Artikel 17. 

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, goedgekeurd door de aanwezige effectieve leden 
overeenkomstig het huishoudelijk reglement en ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. 
Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders. De verslagen worden 
eveneens gepubliceerd op de website van de vereniging. 

De  beslissingen  van  de  algemene  vergadering  worden  onmiddellijk  van  toepassing,  tenzij  de algemene 
vergadering anders zou beslissen. 
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Titel IV  -   Het Bestuursorgaan 

 

Artikel 18. 

§1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan van ten minste vijf toegetreden leden. Het aantal 
bestuurders is in elk geval altijd lager dan het aantal effectieve leden. 

§2. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van vier jaar, maximaal 
twee keer hernieuwbaar al dan niet opeenvolgend. De stemming over de benoeming van de bestuurders is 
geheim. 

§3. De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. 

 

Artikel 19.  

Om tot bestuurder verkozen te worden moet men toegetreden lid zijn van de vereniging, minstens 18 jaar oud 
zijn en als kandidaat aanvaard worden door het bestuursorgaan.  

 

Artikel 20.  

§1. Het bestuursorgaan kan uit de toegetreden leden een functionaris aanstellen. De bevoegdheden van deze 
functionarissen worden nader bepaald door het huishoudelijk reglement. Deze functionarissen kunnen geen 
effectieve leden zijn en zij bekomen door deze aanstelling op zich geen stemrecht in het bestuursorgaan of 
algemene vergadering. 

Het bestuursorgaan kan één of meerdere externe experten als adviserend lid van het bestuursorgaan coöpteren. 
Deze gecoöpteerde en adviserende leden moeten toegetreden lid zijn van de vereniging, zij hebben geen 
stemrecht en zij worden niet meegeteld in het quorum van de bestuurders.  
§2. Het bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders. De 
oproepingsbrief of e-mail bevat de agenda, vastgesteld eventueel na raadpleging van de andere bestuurders. 
§3. Het bestuursorgaan vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de bestuurders hieraan deelneemt. 
Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid, bij staking van stemmen beslist de stem van de 
voorzitter. 
Een bestuurder mag zich echter enkel door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen. Geen 
vertegenwoordiger mag echter beschikken over meer dan één volmacht. 
§4. Als een bestuurder een belang heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks, dat strijdig is met een beslissingspunt 
of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dat meedelen aan de andere 
bestuurders vooraleer de raad van bestuur een besluit neemt. De bestuurder met het tegenstrijdig belang verlaat 
de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het 
betrekking heeft. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet 
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang 
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken 
bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring 
en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het 
bestuursorgaan dat de beslissing moet nemen. Het bestuursorgaan omschrijft in de notulen de aard van de 
beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging en verantwoordt het 
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat 
samen met de jaarrekening wordt neergelegd. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen 
aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming 
in dat verband. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een 
belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; 
ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze 
uitvoeren. 
§5. Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. 
§6. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat door de bestuurders wordt goedgekeurd. Uittreksels 
daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of financieel bestuurder secretaris. De verslagen worden 
eveneens gepubliceerd op de website van de vereniging. 

 

Artikel 21.  

§1. Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, 
door verlies van hoedanigheid van toegetreden lid, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval) 
of door overlijden. 

§2. De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige 
en/of vertegenwoordigde effectieve leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de 
algemene vergadering. De stemming over de afzetting van een bestuurder is geheim. 



Jaargang 65 - Seizoen 2019-2020 –Bundel AV1 en 2 - 24 - 

§3. Een bestuurder die vrijwillig ontslag wenst te nemen moet dit schriftelijk bekendmaken aan het 
bestuursorgaan. In dat geval, moet het bestuursorgaan binnen de zes maanden de algemene vergadering 
bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien. 

§4. De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten binnen de 30 
dagen worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, waardoor deze voor publicatie in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad worden aangeboden. 

 

Artikel 22.  

§1. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn aangewezen aan de algemene vergadering, 
worden uitgeoefend door het bestuursorgaan. 

§2. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat leden van het personeel en bepaalt hun statuut. 

§3. Het bestuursorgaan vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt. De meest recente 
versie kan geconsulteerd worden op www.volleylimburg.be/category/informatie/info-reglementen/.   

§4. Het bestuursorgaan is verplicht een ledenregister bij te houden. 

Telkens wanneer er wijzigingen optreden in het ledenbestand van de effectieve leden van de vereniging, moeten 
deze wijzigingen binnen de acht dagen na kennisgeving ervan aan het bestuursorgaan in het ledenregister 
worden doorgevoerd. 

Het origineel van het ledenregister wordt bijgehouden ter zetel van de vereniging. 

De effectieve leden hebben het recht om de inzage in het ledenregister te vragen, indien er geen commissaris 
werd aangesteld in de vereniging. Zij richten hiervoor schriftelijk een aanvraag aan het bestuursorgaan. 

 

TITEL V –  Het dagelijks bestuur 

 

Artikel 23. 

§1. Het bestuursorgaan kan uit haar midden één of meer afgevaardigde-bestuurders benoemen, belast met het 
dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur kan de dagdagelijkse handelingen, de handelingen van minder belang 
en de dringende handelingen binnen de vereniging stellen. Ze beschikken onder meer over de geldige 
handtekeningen tegenover financiële instellingen. Binnen haar bevoegdheden kan het dagelijks bestuur de 
vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen. 

§2. De benoeming gebeurt bij gewone meerderheid van de bestuurders. 

De afgevaardigde-bestuurders worden benoemd voor vier jaar en zijn maximaal twee keer herkiesbaar, al dan 
niet opeenvolgend. 

§3. De afgevaardigde-bestuurders oefenen hun bevoegdheden als college uit. 

§4. Elke afgevaardigde-bestuurder kan op elk moment ontslag nemen. Er dient wel rekening gehouden te 
worden met de verplichtingen die volgen uit contracten met de vereniging. 

Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan. 

Indien door het ontslag, de werking van de vereniging in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de 
afgevaardigde-bestuurder opgeschort tot er na redelijke termijn een vervanger is aangesteld. 

§5. De afzetting van een afgevaardigde-bestuurder gebeurt bij gewone meerderheid van de bestuurders. 

§6. Het mandaat van een afgevaardigde-bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de 
afgevaardigde-bestuurder dan wel op het ogenblik dat zijn hoedanigheid van lid van het bestuursorgaan ten 
einde komt. 

 

TITEL VI – Vertegenwoordiging 

 

Artikel 24. 

De vereniging wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de voorzitter en de secretaris 
financieel bestuurder, samen handelend, of door 4 bestuurders, samen handelend, of door een of meerdere 
daartoe door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde personen. 

 

TITEL VII –  Raden en hun werking 

 

Artikel 25. 

De vereniging valt onder de jurisdictie van het Volley-Bondsparket en van de drie juridische raden van VOLLEY 
VLAANDEREN vzw, meer bepaald de Volley-Tuchtraad (eerste aanleg), de Volley-Beroepsraad (tweede 
aanleg) en de Volley-Verbrekingsraad (cassatie).  
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Artikel 26. 

De vereniging valt onder erkent de medische raad van VOLLEY VLAANDEREN vzw. Deze medische raad 
adviseert de vereniging op het vlak van het beleid dat dient gevoerd te worden om het gezond sporten te 
bevorderen binnen de werking van de vereniging. Het beleid strekt ertoe om volleybal te beoefenen in 
omstandigheden die in overeenstemming zijn met iemands fysiek, psychisch en sociaal welbevinden. 

 

Artikel 27. 

De vereniging valt onder erkent de ethische raad van VOLLEY VLAANDEREN vzw. Deze medische raad 
adviseert de vereniging op het vlak van de uitbouw van een beleid om volleybal te beoefenen in 
overeenstemming met het geheel van positieve waarden en normen en daarmee verband houdende 
maatregelen die eenieder in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele 
integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair-Play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie). 

 

Titel VIII Boekhouding 

 

Artikel 28. 

De boekjaren lopen van 1 januari tot 31 december.  

 

Titel IX Ontbinding, Vereffening 

 

Artikel 29.  

Behoudens de gevallen van rechterlijke gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan tot 
ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering. Hiervoor is een aanwezigheidsquorum van 
twee derde vereist. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 
vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de 
wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het vorige lid ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde effectieve leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste 
vergadering worden gehouden. 

Het besluit tot ontbinding benoemt tevens één of meer vereffenaars; bij gebreke daarvan kan de rechtbank tot 
zulke benoeming overgaan op verzoek van de meest gerede belanghebbende. 

 

Artikel 30.  

§1. Ongeacht de oorzaak van de ontbinding wordt de bestemming van de netto-activa bepaald door de 
algemene vergadering, waarbij de vereffenaars voorstellen kunnen indienen. 

§2. De bestemming zal een vereniging met een belangeloze doelstelling zijn. 

 

Titel X Diverse bepalingen 

 

Artikel 31.  

Aangelegenheden die door deze statuten niet zouden geregeld zijn, worden geregeld overeenkomstig het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.   de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 
mei 2002. 

 

Artikel 32.  

In een verwijzing naar een wet, decreet, besluit of enige andere reglementaire bepaling wordt geacht inbegrepen 
te zijn elke wet,  decreet, besluit of enige andere reglementaire bepaling die werd aangenomen ter uitvoering 
van de voornoemde bepalingen of die de voornoemde bepalingen wijzigt of vervangt. 

Titel XI Overgangsbepaling 

 

Artikel 33. 

§1. De mandaten van de bestuurders, dewelke reeds verkozen waren op het ogenblik van de inwerkingtreding 
van deze statuten, dienen niet te worden herverkozen. Deze mandaten komen slechts ten einde zoals voorzien 
in het huishoudelijk reglement. 

§2. De termijn van 12 jaar vervat in artikel 18, §2, begint te lopen vanaf de eerste verkiezing van de benoeming 
tot bestuurder na 12 maart 2019 de inwerkingtreding van deze statuten. 
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a. Voorzitter Volwassenencompetitie: (mandaat van vier jaar, tot 2024)   
  

1. Uittredend en herkiesbaar:. 
 

b .Voorzitter Jeugd commissie: (verderzetting van het mandaat tot 2023) 
 

1. Uittredend en niet herkiesbaar:  Maarten Michiels. 
2. Verkiesbaar:  
 

d. Voorzitter Beach: (mandaat van vier jaar, tot 2024) 

    1. Uittredend en herkiesbaar:  
 

e. Financieel beheerder:(verderzetten van het mandaat tot 2022) 

 1.  Uittredend en niet herkiesbaar:  Paul Lagae. 
  2. Verkiesbaar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEMMING VAN VACANTE FUNCTIES 
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Financieel Beheerder: Paul LAGAE  

  financien@volleylimburg.be 
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Recreatie en G-Sport:  Maurice HERMANS,  
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PC-LIMBURG 
 

SECRETARIAAT VOLLEY LIMBURG 

Loverix Willy 
    E-mail: secretariaat@volleylimburg.be 
    Website : www.volleylimburg.be  
  

mailto:voorzitter@volleylimburg.be
mailto:it@volleylimburg.be
mailto:financien@volleylimburg.be
mailto:competitie@volleylimburg.be
mailto:beach@volleylimburg.be
mailto:voorzitter.psc@volleylimburg.be
mailto:jeugd@volleylimburg.be
mailto:maurice.hermans@volleylimburg.be
mailto:secretariaat@volleylimburg.be

