
VERSLAG  BESTUURSORGAAN VAN 22 APRIL 2021 

Deze Bestuursorgaan vergadering werd gehouden via een videovergadering. 

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

Peter Scheepers en Jan Martens 

Verontschuldigd: Jenthe Van Buggenhout. 

AGENDA PUNTEN: 

 

1. Door de afwezigheid van de financieel verantwoordelijke zal de begroting 2022 besproken worden op de 

volgende BO vergadering. . 

2. Beach: 

Omdat er een meningsverschil is tussen het BO en de Beach voorzitter over de verdeling van de 

inschrijvingsgelden voor Limbu-Beach zal het Beach reglement gestemd worden na uitklaring door 

Jan. 

3. Jeugd: 

- Het ingediende voorstel voor de aankoop van truitjes en broekjes (selectie jongens) is 

principieel goedgekeurd door het BO. Het DB beslissen over de totale aankoop. 

- De aankoop voor  ballen (Jeugd en Beach) zal besproken worden op de volgende BO 

vergadering. 

4. De aankoop van het boekhoudingsprogramma SILVA SOFT is goedgekeurd door het BO. Paul doet het 

nodige voor de opzeg van OCTOPUS. 

5. G-Sport: alles ligt hier stil, hopelijk weder opstart in september. 

6. Het Anorama is goedgekeurd mits aanvulling van de provinciale beker wedstrijden. 

7. Het Volwassenen Competitie reglement is goedgekeurd mits aanpassingen voorgesteld door Paul. 

8. Het Volwassenen Beker reglement is goedgekeurd mits aanpassing van het vlotten en zal starten in 

poules. 

9. Het  Jeugd reglement is goedgekeurd mits aanpassing aan het Volwassenen reglement.(inschrijfdatum) 

10. Het Jeugd Beker reglement is goedgekeurd. (inschrijving van een ploeg/club blijft). 

11. De boetelijsr (voorstel van de financieel beheerder): Deze werd goedgekeurd mits enkel en alleen de 

aanpassing van de financiële boetes i.v.m.de aanmaningen/niet betalen. 

12. De infosessie voor de Volwassenen zal doorgaan op 4 mei om 19:30 uur en deze voor de Jeugd zal door 

gaan op 6 mei om 19:30 uur. Beide sessies zullen online doorgaan. Paul stuurt een uitnodiging aan alle 

clubs. 

13. Het voorstel voor de ½ finale van de Beker van Limburg op een plaats te laten doorgaan wordt door een 

meerderheid van het BO aangenomen. Voorstel van werkwijze (draaiboek – aanbesteding)) zal op de 

volgend BO voorgelegd worden. 

14. Aanbesteding BvL 2022: de meerderheid van de BO leden beslist om deze terug toe te kennen aan 

Datovoc Tongeren mits een schriftelijke bewijs van de overeengekomen prijs in 2019. Lambert zorgt 

voor dit document. (restricties bij eventuele corona) 

15. Relance plan: 

1. Terugbetaling boete bedrag: voorstellen verwacht tegen volgende BO vergadering. 

2. Het kosteloos uitschrijven tot 15 augustus. Volgende BO vergadering. 

3. Het niet aanrekenen van het scheidsrechters tekort 21/22. Goedgekeurd door het BO. 

16. Het voorstel van Stalvoc (afschaffen van de 2de scheidsrechter in de promotie wedstrijden) is besproken. 

Het BO geeft een negatief antwoord. 

17. Recreatie: hier zullen gesprekken moeten gevoerd worden tussen de betrokken partijen. 

18. Een opleidingsvergoeding zoals gevraagd door Stalvoc is niet mogelijk. 

19. Varia: 

1. Het Anorama en de infosessies zullen op onze website geplaatst worden. 

2. De secretaris heeft een mail ontvangen voor een mogelijke kandidaat VZ IT. Heeft deze 

doorgestuurd naar Stefan en deze  heeft de kandidaat het taken pakket doorgestuurd. 

3. Volley Spike Light: Het LOC bundelt de vragen en in mei zal op de RvB VV een antwoord 

komen via een Power Point presentatie. 

4. Richard laat noteren dat hij problemen heeft gehad met het volgen van de vergadering. Het 

beeld blokkeerde voortdurend, de klank viel geregeld weg. Daarom heeft hij viermaal opnieuw 

ingelogd  en aangezien er geen verbetering was heeft hij uiteindelijk de vergadering verlaten. 



Bij de stemmingen heeft hij zich telkens onthouden omdat hij de uitleg niet volledig verstaan 

heeft. Bij stemmingen waarbij hij afwezig was wil hij zich natuurlijk ook onthouden. 

 

VOLGENDE VERGADERING: 

 

DB op  11/05/2021 om 20:00 uur. 

De vergadering van het B.O. op 20/05/2021 om 20:00 uur via video conferentie. 


