
VERSLAG RvB VAN 27 AUGUSTUS 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 PUNTEN: 

 

1. De laatste versie van het beleidsplan VV werd besproken en goedgekeurd door de vergadering. Het 

standpunt van Volley Limburg op de bijzondere AV Volley Vlaanderen van 28/8/2020 is: het 

beleidsplan 2021-2024 goedkeuren. 

2. In het jaarverslag van G-Sport staat een foute datum, Maurice zal deze aanpassen. 

3. Voor de vragen van de clubs is er een ontvangen over het Beach verslag. Jan heeft geantwoord. De 

secretaris zal deze vraag en antwoord versturen naar de clubs voor de stemming. 

4. Paul past het competitie reglement aan. 

5. Voor de geheime stemming zijn er volgende kandidaten: 

a. Financieel bestuurder: Jenthe Van Buggenhout. 

b. Voorzitter Volwassenen Competitie: Lambert Hilven en Luc Pepels. Deze laatste voldoet 

niet aan ons Huishoudelijk reglement en Paul zal hem in naam van de RvB een antwoord 

geven. 

c. Voorzitter Beach commissie: Jan Martens 

d. Voorzitter Jeugd commissie: Vacant. 

6. Paul zal alsnog Roel Jansen, Renzo De Gaspari en Peter Schepers contacteren voor de vacante 

plaats van voorzitter a.i. “Jeugd commissie”. 

7. De RvB is akkoord met het voorstel om onze mails “volleylimburg.be” via een spamfilter te laten 

gebeuren. De mails zullen iets trager binnenkomen en het rapport van deze spamfilter wordt 

dagelijks aangepast voor individuele controle. 

8. Heropstart van de Beker van Limburg jeugdcompetitie: 

a. De wedstrijden van september worden verzet naar 31 oktober2020. 

b. De volgorde van de trekking voor inrichting per poule van het weekend 31/10-1/11/2020 is: 

1,4,3,2. Dit zal morgen gepubliceerd worden op onze website. 

9. Wedstrijd protocollen: 

a. Voor Top Volley en Volley Belgium zijn nog niet goedgekeurd. 

b. Voor Provinciaal, deze zijn goedgekeurd en mogen gepubliceerd worden. 

c. Fluitjes (verspreiden van speeksel): hier is nog geen oplossing. Richard zal dit opvolgen. 

10. De nota “onkostenvergoedingen Volley Limburg” is unaniem goedgekeurd (km vergoeding 

.35€/km). 

11. Competitie reglement: 

Hier zal art 15b als volgt aangepast worden: eerst eindronden en daarna toepassing van de 5 

coëfficiënten regels. 

12. Homologatie: 

Jan Voortmans zal contact opnemen met Jenthe en Stefan om dit eventueel probleem op te 

lossen. 

 

 

 

 

 

VOLGENDE VERGADERING: 

 

AV via e-mail tot 8 september 2020. 

DB op  8 /9/2020. 

De RvB op 24/09/2020 om 20:00 uur in Hasselt indien de corona maatregelen het toelaten, anders 

via video conferentie. 

 


