
BESTUURSORGAAN VAN 22 DECEMBER 2020 

Deze Bestuursorgaan vergadering werd gehouden via een videovergadering. 

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

Buggenhout,Richard Begas en Jan Martens . 

Verontschuldigd: Willy Loverix, 

 

1. Coronacrisis en de impact op het competitie verloop. 

Volwassenencompetitie reeds bekend gemaakt. LOC (zetelen de 5 BLVV competitieleiders in) 

besliste dat er geen klassementen gemaakt worden. Vraag wordt gesteld of de competitie niet 

verlengd kan/mag worden? Voorstel is ombij de geplande wedstrijden te blijven en de clubs mogen 

bijkomend speelgelegenheid creëren. Alternatief wordt gekeken om Beach/gras-tornooien vanaf 

maart als binnen sporten nog niet mag. 

Jeugd is er een voorstel door Peter opgesteld met voorlopige startdatum 6 of 13 februari (afhankelijk 

van de situatie ivm corona) Tevens wil hij daar ook info over selectie, Ipjot, VJCL en bepaling 

deelnemers eindronden. 

2. Jeugd commissie vergadering 25/11/2020.  

Geen opmerkingen op het verslag van die vergadering. 

3. Protocol VV en Corona.  

Paul kaart de tijdsverschillen in het protocol aan in Vilvoorde. 

4. Homologatie. Voorstel om enkel in homologatiereglement de coderingen op te nemen (bv code A is 

airco en verwarming; code B is enkel verwarming, code C is geen verwarming) Temperatuureis in 

het competitiereglement, net als bv strafstoel en de vereiste codes per reeks/jeugd. 

Stefan stuurt de vergelijking huidige homologatiereglementen mee met het verslag. 

5. Office 365 en outlook.  

Maurice, Jan en Richard melden dat ze hun mails nog niet doorkrijgen (hebben hun instellingen niet 

aangepast. Jenthe zal hen individueel contacteren en begeleiden om Mail-programma settings aan te 

passen) 

6. Website.   

Wordt regelmatig aangevallen door hackers. Beveiliging is opgevoerd door Jenthe 

7. AV Volley Vlaanderen. 

a. Luc Pepels. Schrijven is naar de AV VV verstuurd om ons standpunt(ongenoegen) te 

verduidelijken met de vraag dit terug op de agenda volgende AV te zetten. 

b. Verhoging subsidies.Werkgroep op vraag van BLVV, äul en Jenthe zullen daarin zetelen 

voor Limburg. 

8. SMS voor noodgevallen. (Sneeuwval, ..) 

Staat krediet van 50€ op en kost niets als geen gebruik wordt gemaakt. Blijven we behouden. 

9. Datum AV maart 2021. 

15 juni 2021. 

10. Statuut vrijwilligerswerk en verenigingswerk. 

Voor Volley Limburg enkel vrijwilligerswerk aanbieden. Als SR vergoedingen wenst boven de 

wettelijke quota, zal hij hiervoor een Fiscale Fiche krijgen. (Tenzij via Volley Vlaanderen er een 

ander systeem voor vrijetijdswerkers gehandhaafd zal worden, zal nagegaan of Volley Limburg daar 

evt. toch kan instappen) 

11. Voorstel data bestuursvergaderingen en DB nog op te stellen door Willy. 

 

12. Varia: 

Compensaties naar clubs vanuit VL? (Wachten op beslissingen werkgroep VV) 

Kerstkaarten aan alle VL medewerkers, trainers, SR's (door Jenthe) 

Aanduidingen SR's bij herstart competitie (SR's moeten vergoed voor hun prestatie) 

Nogmaals wordt een oproep gelanceerd voor jeugdverantwoordelijke VL op de site. 



 

 

 

VOLGEND BESTUURSORGAAN VL VERGADERING ( ONLINE): 

OP DONDERDAG 26 JANUARI 2021 om 20:00 UUR. 

 


