
 
 
 

VERGADERING BESTUURSORGAAN 23/08/2022 
 

 
Aanwezig:   Paul Lagae, Richard Begas, Peter Schepers, Lambert Hilven, Katja Jaremko, 
  Marc Daniëls 
Verontschuldigd: Kurt Soons, Jenthe Van Buggenhout 
 
 

1. Update administratieve verplichtingen 
 

- Alle aanpassingen omwille van nieuwe leden Bestuursorgaan zijn door Paul doorgevoerd 
(UBO-register – banken) 
 

2. Bevestiging samenstelling commissies Volley Limburg 
 

- De voorgestelde lijst wordt te goedkeuring voorgelegd. Marc bevestigt dat er geen inbreuken 
zijn op de statuten en het huishoudelijk reglement wat betreft aantal commissieleden per club. 

- De samenstelling van de commissies voor het seizoen 22-23 wordt unaniem goedgekeurd. 
- Er werd wel een opmerking gemaakt dat, hoewel adminstratief OK (Yorik is officiëel 

aangesloten bij Beach Support) er in de Beachcommissie wel 3 leden zitten die eigenlijk 
allemaal aan dezelfde club gelinkt zijn. We moeten sowieso vermijden dat er beeld opduikt 
zoals in het verleden toen alles rond Beach Maaseik draaide) 
 

3. Werkingsmiddelen 
 

- Gebruiksovereenkomst voor laptops en toebehoren Marc en Katja in order gebracht 
- Die voor Flickr (Lieve) moet nog gebeuren 
- Paul vraagt voorstellen voor andere voorhanden materialen: 

T-shirts kampioenschappen – gaan naar Alken en Tongeren 
Ballen (N°4) – Katja wil deze wel hebben voor haar G-sport ploeg 
Kegels en netten : Marc en Peter bekijken met de selectietrainers en gemeente Houthalen-
Helchteren als er daarvoor opbergruimte/kasten mogen voorzien worden in sporthal 
Helchteren. 
 

4. Financiën 
 

- Door onvoorzien belet van Jenthe vallen de meeste punten weg 
- Dringend verzoek aan Jenthe om de gevraagde toelichting halfjaarlijkse cijfers uiterlijk op 

31/08 aan de leden van het bestuursorgaan te bezorgen 
- Wel goede opvolging invantarisatie voorzien wie wat in gebruik heeft 
- Paul en Marc geven samenvatting van presentatie Twizzit.  

Insteek was in eerste instantie een goed boekhoudpakket, maar dat bleek net niet dat te zijn 
waar Twizzit goed in is. 
Hoewel er goede elementen inzitten is, de jaarlijkse kost buiten proporties (+ 1€ per lid, dus 
ca. 6000€) 



Dit is fincancieel voor Volley Limburg niet haalbaar. Vraag aan Jenthe om de mensen van 
Twizzit hiervan op de hoogte te brengen den de geplande vervolgmeeting op 15/09 te 
annuleren. 
Vermits Sivasoft door Jenthe niet gebruikt wordt: vraag om dit contract stop de zetten en 
voorlopig in Octopus verder te werken tot Bestuursorgaan definitieve beslissing genomen 
heeft over welk pakket in de toekomst gebruikt zal worden. 
   

- Onkostenvergoedingen: km-vergoeding gaat naar 0.41€ per/km voor Volley Limburg (Volley 
Belgium 0.25€) 
Speciale regeling voor Jan Voortmans omdat hij zowel  nationaal als provinciaal homologeert 
zodat hij altijd 0,41€ krijgt) 
 

- Facturen aan de clubs voor inschrijvingen zsm inleiden in Volleyadmin, facturen ca. half 
september te versturen. 
 

-  
5. Ontmoetingen 

 
- Aanbestedingsvoorwaarden finales Beker van Limburg overlopen en nog enkele kleine 

correcties doorgegeven. Lambert bezorgt de leden van BO de gecorrigeerde versie zsm voor 
finale controle zodat deze tegen het einde van de week kan gepubliceerd worden op de 
website om de clubs voldoende tijd te geven om in te schrijven 

- Opmerking: fotografie moet beter georganiseerd worden 
 
 

6. Social Media 
 

- Ondanks de inspanningen is het bereik en de impact van onze Social Media niet voldoende 
- Voorstel Kurt om 1 persoon daar specifiek voor aan te stellen kan op bijval van BO rekenen 
- Veronique is zeker een optie, zij moet daarover aangesproken worden, maar Jenthe moet ook 

een oproep voor deze functie plaatsen op de site om eventueel andere kandidaten aan te 
trekken. 

- Katje zal ook vrijblijven bij haar vriend informeren naar interesse / kosten voor onderhoud en 
pimpen Website 
 
 

7. Werking commissies 
 

- Algemeen :  -    Marc zal de de datums van de vergaderingen publiceren op de website  
        onder de tab Informatie  agende commissies 
        Commissievoorzitters graag die datums tijdig aan Marc doorgeven 
 

- Competitie: -     vergadering Promoboek VV op 14/09 
- Volley Spike Youth is klaar, dit seizoen nog niet verplicht, wel al enkele 

clubs kandidaat om te testen 
  

  



- Controle wedstrijdbladen / boetes: controle en samenvatting van vastgestelde fouten voor: 
Senioren: 1ste drie weekends van september (2 x beker – 1 x competitie 
Jeugd WE 17 en WE 24 september 
Daarna clubs informeren over vaak voorkomende fouten en vanaf WE 8 oktober 
effectieve boetes 

- Voorkeur commissie voor halve finales: gewoon volgens loting, niet meer op een centrale 
loactie. BO is akkoord. 

- Lambert dringend bekertrekking op website zetten 
- voor wedstrijdwijzigingen tem 15/08 worden geen boetes aangerekend, ook niet voor de 

beker 
- Lambert verslag van de vorige 2 vergaderingen nog doorsturen naar BO 
- Probleem wedstrijdwijzigingen tijdens voorkalender en binnen hetzelfde weekend: 

volgens reglement moeten deze niet worden goedgekeurd door de tegenstander, dit moet 
in de toekomst ook zo toegepast worden. 
Commissie wil dan wel de datum terug vroeger (bvb 31/07) – aan te passen in nieuwe 
competitie/bekerreglement 

 
- G-sport/Recr. 

- Katja heeft  alle clubs aangeschreven per mail en daar toch al meerdere  
        positieve reacties op gekregen, buiten de 4 al bestaande toch 8 extra clubs 
        die in één of andere vorm van werking/opvolging geïnteresserd zijn. 
- Katja gaat deze clubs samenbrengen voor een brainstorm 
- De samenwerking met Volley Vlaanderen en Sport Vlaanderen verloopt eerder stroef. 

Katja blijft haar eigen ding doen. 
 
 

- Scheidsrechters  
- -   vergadering is doorgegaan op 18/08 in Runkst, verslag volgt via Alissa 

- Factuur van 10€ / uur voor deze vergadering in afwachting 
- Vormingsvergadering Limburg op 28/08 

Vertaling en Powerpoint nieuwe reglementen nog niet beschikbaar 
Richard probeert deze alsnog te bemachtigen 

- JM Pauly – kan ere-scheidsrechterkaart niet krijgen omdat hij niet meer 
aangesloten is 

- Homologatiesysteem Jenthe is OK, maar de clubs krijgen geen bevestiging 
dat ze iets ingegeven hebben. Jenthe kan dit aangepast worden? 

- aantal scheidsrechters blijft in dalende lijn gaan 
- probleem aanduidingen jeugdeindrondes is uitepraat 
- SR comissie wil in overleg met commissie ontmoetingen het competitiereglement in 

januari 23 onder de loep nemen en in februari aanbevelingen voor 
wijzigingen/verbeteringen doorgeven 

 
- Jeugd 

- veel last-minute forfaits en nalatige clubs die “vergeten” zijn ploegen in te  
       schrijven  
- Éénvormig competitiereglement jeugd: in Limburg 1 afwijking voor seizoen 22-23: bij de 

jeugd nog 3 niveaus ipv 2 
- Peter bezorgt de clubs 1 à 2 weken voor start bekertornooien en competitie nog een 

overzicht met de belangrijkste wijzigingen.  



-  
8. Vergadering Volley Vlaanderen 

 
Op 10/11 is er een brainstorm vergadering in Vilvoorde voor alle provinciale bestuursleden 
Meer details volgen. 
 
 
 
9. Vergaderkalender 
 
Marc zal de data van de vergaderingen DB – BO – commissies posten op de site van 
Volleylimburg onder de tab Informatie -> agenda commissies. Graag wel zo snel asls bekend 
deze data dus aan Marc doorgeven 
 
 
10. Varia 
 
Bij communicatie/vragen aan collega’s bestuursleden worden vaak te veel mensen in CC 
gezet. Gelieve er in de toekomst op te letten dat enkel rechtstreeks betrokkenen in het 
mailverkeer zitten, voorzitter en secretaris mogen altijd in CC staan. 
Bvb de mailings over betalen facturen Beach: hier hebben bvb Katja, Peter en Richard 
helemaal niets aan, geeft alleen maar onnodige mails. 
 
Laptop Katje geeft meldingen over aflopen gratis gebruik programmas  : opnemen met Jenthe 
 
Pilootproject 3-3 U18 is afgevoerd bij gebrek aan deelnemers 
 
Voltis (03/09 in Helchteren – ook hier zijn er problemen met de communicatie vanuit de 
verantwoordelijken van Volley Vlaanderen – Peter volgt verder op. 
 
 
 
Volgende vergadering dinsdag 27 september 20h00 Olympia Hasselt 
 
 


