
VERSLAG  BESTUURSORGAAN VAN 25 FEBRUARI 2021 

Deze Bestuursorgaan vergadering werd gehouden via een videovergadering. 

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

Begas en Jan Martens . 

Verontschuldigd: Jenthe Van Buggenhout. 

 

 

AGENDA PUNTEN: 

 

1. Competitie: het anorama 2021 – 2022 van VV is verschenen. 

2. Jeugd commissie: 

a. De lijst van de coach licenties is doorgestuurd naar de leden van de BO vergadering: 

i. Gegevens van Bart Smeets moeten aangepast worden 

ii. Zoon van Jan Martens is nog niet aangesloten bij VV. Jan zal het nodige hiervoor 

doen. 

iii. Deze lijst is er om de diploma’s te bekijken alsook de kwaliteit van onze coaches. 

b. Peter is unaniem aangesteld door de BO vergadering als adviserend lid zonder stemrecht tot 

de AV van 15 juni 2021 en zal deelnemen aan de BO vergaderingen. Men zal de verdere 

mogelijkheden om zijn kandidatuur als VZ van de jeugd commissie na de AV juridisch 

bekijken. 

3. Homologatie: 

a. Er is vergaderd met Jan en deze zal de opmerkingen aanpassen in het voorstel van VL naar 

VV. Voor eventuele aanpassingen op het niveau van VV heeft VL zijn bedenkingen. 

b. Het BO besluit om de nieuwe tekst in VL toe te passen. 

4. Bekend making van kandidaturen voor VZ Jeugdcommissie en Secretaris VL: hiervoor zal de VZ de 

juiste tekst voorleggen aan het BO en daarna publiceren op onze website. 

5. Subsidie G-Sport: 

a. Een dossier opstellen is mogelijk maar onzeker door de corona crisis. 

b. Alle activiteiten liggen stil. 

c. Het BO vreest dat ons mogelijk dossier weer zal afgekeurd worden en beslist dit jaar geen 

dossier in te dienen bij Sport Vlaanderen. 

d. Maurice zal Hilde nog contacteren voor mogelijkheden zoals Beach. 

6. Verenigingswerk: hier is nog geen antwoord van VV. 

7. wedstrijdballen: 

a. lijst is gekend. 

b. Van toepassing voor Nationaal seizoen 21-22. 

c. Van toepassing voor Promotie seizoen 22-23. 

d. Mededeling van VV ? 

8. Beach plannen: 

a. Tabel van tornooien zal gepubliceerd worden. Uitvoering: rekening houden met de evolutie 

van corona. 

b. Jeugd 2008-2009 zal beter begeleid worden, er zullen 10 trainingen gegeven worden. 

c. Het aantal inschrijvingen bepaald de mogelijkheden, indien niet voldoende kandidaten zal 

men de lichting 2010 aanspreken. 

d. De heren tornooien zullen beperkt zijn. 

e. Alle selectietrainingen zijn gepland in Maaseik.. 

f. Het BO betreurt het feit dat deze activiteit alleen in Maaseik plaats vindt en vraagt om 

decentralisatie. 

g. Jenthe zal jan helpen met de nodige lijsten en verzending van de uitnodigingen. 

9. Compensatiekas voor scheidsrechters: het BO beslist om deze voor seizoen 20-21 niet toe te passen. 

 

 

 



10. AV van 15 juni 2021: 

a. Indien fysiek mogelijk zal men de clubs vragen wie dit evenement wil inrichten. 

b. Anders zal deze AV on-line gebeuren. 

c. De VZ stelt voor om vanaf  2021 maar één AV te houden en de link met de clubs te 

versterken door met verschillende regiovergaderingen. De jaarverslagen, begroting, 

kandidaturen voor verkiezingen dienen dus eerder ingediend te worden.   Dit wordt 

aanvaard door het BO. 

11. De VZ vraagt om de BO vergadering van 27 mei 2021 te verplaatsen naar 20 mei 2021 wegens 

deelname aan de AV VB. Lambert is hier formeel tegen wegens gemaakte afspraken in het begin 

van het seizoen 2020-2021. Vraag wordt ingewilligd (één tegenstem). 

12. Varia: 

a. Maurice vraagt: 

i. Functie van Johan Somers: deze is geen competitie leider meer. 

ii. Weder aansluiting Luc Pepels bij VV: VL heeft gevraagd om dit punt terug op de 

agenda te plaatsen en onze voorzitter zal een pleidooi hier aangaande geven op de 

AV VV van 26 maart 2021 voor de stemming. 

iii. Aan het BO om als team op te treden en niet ieder voor zich. 

b. De VZ stelt een relance plan voor van VL in power point en vraagt de leden om dit te 

bestuderen om in de volgende vergadering te bespreken. Hij zal deze presentatie doorsturen 

naar alle leden. 

 

 

 

 

VOLGENDE VERGADERING: 

 

DB op  9/03/2021 om 20:00 uur. 

De vergadering van het B.O. op 25/03/2021 om 20:00 uur via video conferentie. 

 


