
VERSLAG  BESTUURSORGAAN VAN 26 NOVEMBER 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:  

a. In de VV commissie zal het eerste hoofdstuk van de competitie aanpassing besproken 

worden. 

b. Het BO VL vraagt hierbij om aandacht te besteden aan de tegenspraken tussen het 

competitie reglement en het homologatie reglement. 

2. Beach: 

a. Er zijn tot nu toe 4 vergaderingen geweest op het niveau van VV. 

b. Er zal een coachkaart op jeugdniveau komen maar de formaliteiten zijn nog niet ter 

beschikking. 

 

3. G-Sport: 

a. Wegens de corona epidemie ligt deze stil. 

b. Hopelijk nieuwe opstart in juli 2021 met 2 tot 3 clubs meer. 

c. In het Volley Magazine van VV (12/10/2020) staat de G-Sport activiteit van Stalvoc-

Beverlo in de kijker. 

 

4. PSC: 

a. Er zal een scheidsrechter uit de Provincie Antwerpen opgenomen worden in Limburg. 

b. De opmerkingen op het Homologatiereglement, gemaakt op de BO VL zullen door Jan 

aangebracht worden op de VV vergadering. 

c. Het verslag van de Landelijke commissie zal eerdaags toe gezonden worden. 

d. Voor het niet aanrekenen van de boete “tekort aan scheidsrechters” handelt het over de S1 

boete. De boeten S2, S3 en S4 zullen bekeken worden op het einde van het seizoen. 

 

5. IT: 

a. De voorbereidingen om de e-mails over te schakelen naar Microsoft zijn bijna afgerond. 

b. De overgang is gepland op 5 en 6 december 2020. 

c. Jenthe zal voor een degelijke handleiding zorgen. 

 

6. Financiën: 

a. Alle club facturen zijn betaald. 

 

7. Secretariaat:: 

a. Heeft een verzoek gekregen van Houthalen-Helchteren om de niet betaalde factuur van 

september alsnog te betalen. Er is een duplicaat aangevraagd. 

b. De secretaris zal niet deelnemen aan de BO vergadering van 22/12/2020 wegens andere 

volleybal verplichtingen. De voorzitter zal een ander lid aanstellen om de notulen te maken. 

 

8. Voorzitter: 

A. Homologatie commissie: 

a. Alleen bij Limburg zit deze in de scheidsrechters commissie, bij alle anderen bij de 

Competitie. Er wordt gevraagd om deze benaming bij ons te wijzigen. 

b. Jan heeft een vervanger in opleiding om het gedeelte homologatie over te nemen. 

c. Er moeten nog details aangepast worden in het reglement. Vraag: wie heeft de 

adviserende rol en wie de controlerende? 

d. Wachten op antwoord van de homologatie commissie van VV. 

 

 



 

B. AV Volley Vlaanderen: 

a. De geheime stemming over personen zal gebeuren per briefwisseling. 

b. Het advies van ons lid in de Auditcommissie is niet gevraagd voor de budget 

controle. 

c. Na bespreking in het BO Limburg is men tot het besluit gekomen om het 

voorgestelde jaarplan 21 en begroting 21 goed te keuren. De meeste argumenten om 

tegen te stemmen zijn gekende frustraties die wel degelijk moeten opgelost worden 

maar geen invloed hebben op het voorgesteld budget. 

d. De commissies worden gevraagd om hun ongenoegen te formuleren naar de RvB VV 

via hun commissies.(transparantie etc.) 

C. Financiën: 

a. Het BO  VL gaat akkoord met het voorstel van Jenthe om een aanzienlijk gedeelte 

van het spaargeld over te schrijven naar de zichtrekening.  

D. Stof tot nadenken voor de leden van het BO Limburg: 

a. Niet toepassen voor de jeugdcompetitie van de kosten en boeten op het einde van het 

seizoen. 

b. Niet toepassen van de boeten einde seizoen voor het scheidsrechters tekort. 

 

 

 

 

VOLGENDE VERGADERING: 

 

DB op  8/12/2020 om 20:00 uur via video conferentie. 

De vergadering van het B.O. op 22/12/2020 om 20:00 uur via video conferentie. 

 


