
VERSLAG  BESTUURSORGAAN VAN 29 OKTOBER 2020 

Deze Bestuursorgaan vergadering werd gehouden via een videovergadering. 

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

Buggenhout, Richard Begas en Jan Martens . 

AGENDA PUNTEN: 

 

1. Competitie: voorstellen van de commissie volwassencompetitie 

a. - Geen bekercompetitie - annuleren 

b. - Herstart van de competitiewedstrijden : weekend van 21-22 november 2020 

c. - Kalender wordt niet aangepast/vernieuwd. Het bijkomend weekend wordt in blok 

verplaatst naar een nieuwe datum. 

d. - Indien dan niet gestart kan worden : start uitstellen tot we weer mogen spelen. We 

trachten de terugronde volledig te spelen. Men speelt 1 x tegen mekaar. De heenronde 

wordt geannuleerd. Betrachting is 50 % van de wedstrijden te spelen. 

e.   - Jeugdcommissie : indien we kunnen starten wordt de kalender hernomen. Er zal een 

tweede ronde komen en men zal zich 

f. baseren op de gespeelde wedstrijden en dit in samenspraak met de clubs - inschrijvingen 

tweede ronde. 

g. – artikel 14b zal tijdelijk geschrapt worden alsook het artikel over het niet verplaatsen van 

wedstrijden tijdens de twee laatste wedstrijden. 

h. Na korte discussie en gelet op de nog te ontvangen info van LOC-NOC, wordt beslist deze 

voorstellen te bespreken op de speciale vergadering van het BO op 10 november 2020. 

2. Protocol VV en corona: 

a. Er zijn fouten tussen tekst en pictogrammen op gemerkt. 

b. Stefan zal dit nogmaals bekijken.. 

3. Homologatie: 

a. Bij sommige damesclubs in Promo 2 is de opslagruimte 1m in plaats van 1,5 m. er wordt 

gevraagd om dit in volgend seizoen correct toe te passen. 

b. Men streeft ernaar dit uniform te maken voor alle Provincies. 

c. Richard zal Jan hierover contacteren. 

4. Gratis Pakket Office 365: 

a. Het deel  Exchange zal ook gebruikt worden. 

b. Jenthe zal het nodige doen om dit pakket gebruiksklaar te maken voor de leden van het BO. 

5. Lijst van commissie leden tellend voor het tekort aan scheidsrechters: 

a. Alleen de effectieve commissieleden van VL komen in aanmerking. 

b. Er komt maar een persoon per club in aanmerking. 

c. De lijst zal gepubliceerd worden. 

6. Aanpassing onkosten van de Selectie Trainers: 

a. Paul en de jeugdcommissie zullen eerst de betrokken personen alsook de andere Provincies 

raadplegen. 

7. In en uitgaven VL tot 26/10/2020: 

a. Er zijn nog enkele openstaande facturen. 

b. Er is aan een persoon een terug vordering gevraagd. 

c. Het subsidie bedrag voor G-Sport is terug betaald aan Sport Vlaanderen. 

d. De nieuwe voorgestelde lay-out is aangenomen door het BO. 

8. Website: 

a. Het BO geeft zijn akkoord om de voorgestelde teksten van cookies, maildisclaimer en 

privacy verklaring te publiceren. 

b. Stefan zal het aanspreekpunt voor deze materie.  

9. Organisatie van de jeugd eindronden 2020-2021: 

a. Dit is een aanbesteding voor VV. Voor Limburg is het de U15. 

b. Deze zal verstuurd worden naar al onze clubs. (Paul) 

 

 



 

10. 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. 

 

 

 

 

 

VOLGENDE VERGADERING: 

 

Extra BO video vergadering op 10 november om 20:00 uur. 

DB op  10/11/2020 om 20:00. 

De vergadering van het B.O. op 26/11/2020 om 20:00 uur via video conferentie. 

 


