
VERSLAG  BESTUURSORGAAN VAN 25 MAART 2021 

Deze Bestuursorgaan vergadering werd gehouden via een videovergadering. 

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

Begas, Peter Scheepers, Jenthe Van Buggenhout en Jan Martens . 

AGENDA PUNTEN: 

 

1. De voorzitter verwelkomt Peter in het BO Limburg als vertegenwoordiger van de Jeugd werking . 

2. Beach zomer 2021: 

1. Selectie: 

i. Deze avond is er een vergadering over de korte termijn visie met VV. 

ii. De Limburgse selectie groep is gestart met 29. De jongens zijn in de minderheid. 

iii. Ambitie is de kinderen aan beachvolley te krijgen. 

iv. Men wil zoveel mogelijk kinderen krijgen op de trainingen. 

2. Beach tornooien: 

i. Clubs zijn niet warm te krijgen voor Beach tornooien. 

ii. Er zijn 21 dagen geprogrammeerd en men hoopt op 1 mei te kunnen starten. 

iii. Hechtel wil meewerken indien de horeca mag openen. 

iv. Jenthe zal een 8 tal documenten over Limbu-Beach op onze website plaatsen. 

v. De reglementen voor de Limbu-Beach zullen volgende BO vergadering 

goedgekeurd worden. 

vi. Op de website zal ook verschijnen dat gerichte Beach vragen rechtstreeks aan Jan 

moeten gesteld worden. 

3. Verspreiding gegevens van leden VV: 

In Limburg alleen verkrijgbaar via de VZ, Secretaris of Financieel beheerder na goedkeuring 

van het BO. 

4. Homologatie: 

Het voorstel van onze homologatie verantwoordelijke is goedgekeurd door de BO vergadering 

voor 1 jaar en zal verschijnen op onze website tezamen met het formulier. 

5. Bekend making van kandidaturen voor VZ Jeugdcommissie, IT verantwoordelijke en Secretaris VL: 

hiervoor zal de VZ de juiste tekst publiceren op onze website. Peter zal zich kandidaat stellen via 

een e-mail naar de secretaris. 

6. Competitie: 

1. Volwassenen: de competitie leider stuurt na de vergadering het juiste reglement. 

2. Jeugd: de opmerkingen van Stefan zijn erin verwerkt op volgend puntje na: de inschrijving 

datum afstellen met het volwassenen reglement. 

3. Op de volgende BO vergadering zullen de beide  reglementen goedgekeurd worden. (zowel 

competitie als beker) 

7. AV van 15 juni 2021: 

1. Jaarverslagen zijn dit maal facultatief. (Corona) 

2. Jenthe zal de begroting 2022 in word doorsturen naar de secretaris. 

3. Indien de AV fysiek door zou kunnen gaan dan is Stal VOC kandidaat voor de inrichting. 

4. Stefan zal zich niet meer kandidaat stellen voor de functie IT verantwoordelijke. 

8. De VZ vraagt om digitale info vergaderingen met de clubs te geven. Het BO is akkoord. 

1. Jeugd: 29/04/2021. 

2. Volwassenen: 27/04/21 onder voorbehoud.  

9. Financien: 

1. De info voor de rekening na zichters is klaar. 

2. Jenthe doet voorstel om het boekhouding programma Octopus te vervangen door Silvasoft. 

(kosten sparen), het BO vraagt om een analyse en voorstel van het DB. 

10. Punten van de AV VV (26/03/2021) zijn besproken. 

11. Relance plan: dit is een voorstel van de VZ en bestaat uit 3 pijlers : 

1. Eerste pijler: verminderen kosten voor de clubs. Niet aanvaard, VZ verwacht voorstellen. 

2. Tweede pijler: clubs realistisch hun inschrijving doen. Beslissing momenteel open gelaten. 

3. Derde pijler:  



i. BvL : max van onze clubs de mogelijkheid geven om dit evenement in te richten 

alsook andere evenementen. Het BO is akkoord met deze visie. 

ii. Het organiseren van de ½ finale op een plaats: competitieleider werkt een 

alternatieve oplossing uit.  

4. Vervolg van de bespreking op volgende BO vergadering. 

12. Varia: 

1. Jenthe vraagt : 

In naam van Peter om voor de selectie jongens nieuwe truitjes en broekjes te mogen 

kopen en dit voor 1 november 2021. Peter moet een evaluatie maken, ook voor 

nieuwe ballen. 

2. Peter: 

i. Het IPJOT van augustus zal in Roeselare vervangen door een grote training. Het BO 

is in principe hiermee niet akkoord. (kan ook hier gegeven worden) 

ii. Volley Spike Light zal ingevoerd worden voor de jeugd spelvormen 3/3 en 4/4. 
Voor punt Volleyspike bij de jeugd, moeten er nog aanpassingen gebeuren. Peter 

kaart dit aan op de Vlaamse Jeugdcommissie en Lambert kaart dit aan op LOC. 

 

 

 

 

VOLGENDE VERGADERING: 

 

DB op  13/04/2021 om 20:00 uur. 

De vergadering van het B.O. op 22/04/2021 om 20:00 uur via video conferentie. 

 


