
VERSLAG BESTUURSORGAAN VAN 24 SEPTEMBER 2020 

Deze Bestuursorgaan vergadering werd gehouden via een videovergadering. 

Aanwezig: Stefan Quintens, Lambert Hilven, Willy Loverix, Paul Lagae, Maurice Hermans, Jenthe Van 

Buggenhout en Jan Martens . 

Verontschuldigd: Richard Begas. 

AGENDA PUNTEN: 

 

1. De VZ verwelkomt Jenthe als nieuwe Financieel beheerder VL en feliciteert ook Lambert Hilven en 

Jan Martens met hun herbenoeming in hun huidige positie bij VL voor 4 jaren. 

2. VZ jeugd commissie: 

a. Peter Schepers: a.i. (zal de lopende zaken waarnemen) 

b. Oliver Voets: beroepsmatig geen interesse. 

c. Roel Jansen: genoeg werk met zijn huidige functie. 

3. Wijziging van het H.R. V.L.: unaniem aangenomen na taalkundige aanpassing op vraag van Jenthe.. 

4. Volgens dit HR is: 

a. Stefan Quintens ondervoorzitter en 

b. Jenthe  Van Buggenhout lid van de auditcommissie VV. 

5. Samenstelling van de commissies VL: 

Zodra alle commissie hun samenstelling gegeven hebben aan de secretaris zal deze ze overmaken 

aan Richard. 

6. Competitie: 

a. Het corona protocol van VB is niet van toepassing in VL, wel dit van VV. 

b. Bij 2 spelers afwezig om gezondheid redenen kan er uitstel van de wedstrijd aangevraagd 

worden. 

c. Vragen van de clubs worden opgelost door de competitie VZ . 

d. Enkel laattijdige wedstrijdafzeggingen (omwille van corona) worden door competitie-VZ 

voorlopig op 10 dagen later gezet tot definitieve wijziging geregeld. 

7. Beker Volwassenen: 

a. Advies van de beker commissie: zal niet plaats vinden in 2021. Reden: te weinig competitie 

dagen door verplaatsing van uitstellen Corona wedstrijden. 

b. Beslissing Bestuursorgaan: jeugd en volwassenen bekerwedstrijden opschorten tot na 

nieuwjaar en dan b.v. spelen met rechtstreekse uitschakeling. 

c. Lambert zal een info hierover opstellen en versturen naar de leden van het B.O. voor 

eventuele aanpassingen en dit tegen morgen avond, na de goedkeurig zal de VZ deze info 

versturen naar de clubs. 

d. Organisatie Beker Finales van Limburg 2021. Er zal in eerste instantie gesproken worden 

met Datovoc over een mogelijke aanpassing van de aanbesteding en anders zal er een 

nieuwe aangepaste aanbesteding uitgeschreven worden. 

8. Info op de website: 

a. Voor publicatie zal er een controle gebeuren door andere leden van het B.O.. 

b. Belangrijke beslissingen zullen ook verstuurd worden per e-mail naar de club voorzitters en 

secretarissen. 

c. De commissie worden gevraagd om hun datums van vergaderingen door de sturen naar de 

secretaris voor invulling op de kalender. 

d. De secretaris zal aan de hand hiervan de verslagen opvolgen. 

9. Het B.O. beslist dat de uitstellen van wedstrijden voor dit seizoen niet in rekening gebracht zullen 

worden, wel deze voor laattijdig of niet beantwoorden van de aanvraag. 

10. Financieel verslag: 

a. Momenteel zitten we bij 24% van de voorop gestelde uitgaven. 

b. Jenthe zal maandelijks een financieel overzicht ter beschikking stellen van het B.O.. 

11. Boekhouding programma: Jenthe geeft de voor en nadelen van de mogelijke te gebruiken 

boekhouding programma’s, zoals Excel, Octopus en VDC. Zijn voorkeur gaat uit naar Octopus mits 

elimineren van de banking module. Het B.O. is akkoord dat hij het Octopus programma gebruikt. 



12. Het B.O. is akkoord dat de VZ een brief stuurt naar alle club VZ en Secretarissen om een gratis 

corona registratie app.  aan te schaffen. (dit is een aanbeveling en alle administratie gebeurd via de 

firma)  

13. De volgende B.O. vergadering zal gebeuren via een video vergadering. 

 

 

 

 

 

 

VOLGENDE VERGADERING: 

 

DB op  6/10/2020 om 20:00. 

De vergadering van het B.O. op 22/10/2020 om 20:00 uur via video conferentie. 

 


