
VERSLAG  BESTUURSORGAAN VAN 20 MEI 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 Jenthe Van Buggenhout. 

Afwezig: Jan Martens  

AGENDA PUNTEN: 

 

1. Begroting 2022: het BO is hiermede akkoord en mag zo verschijnen in de bundel voor de AV. 

2. Controle van het boekhouding programma SILVA SOFT en KBC rekeningen: 

Het BO geeft hier zijn goedkeuring aan de VZ en Secretaris. 

3. Het Volwassene en Jeugd competitie en beker reglementen alsook het Beach reglement 2021-2022 zijn 

aangepast en goedgekeurd door het BO.  

4. De inschrijving van ploegen voor het seizoen 2021-2022: 

1. Volwassene competitie: Heren +3, Dames zelfde inschrijving als vorig seizoen. 

2. Jeugd competitie: bij de jongens is er een daling (U11). 

5. Aanbesteding BvL 2022: 

1. Het BO behoudt zijn beslissing van de BO vergadering van april 2021, anders zal er een nieuwe 

aanbesteding gebeuren voor alle clubs. 

2. Lambert zal terug contact opnemen met TG over deze beslissing met antwoord ten laatstebop 15 

juni 2021. 

6. Modaliteiten  aanbesteding ½ finale BvL: de VZ heeft enkele bedenkingen over dit prachtig document. 

Uitsluitsel op volgende BO vergadering. 

7. Jaarverslagen voor de AV  van 15 juni 2021: hier beslist het BO dat indien er door de Corona crisis geen 

verslag mogelijk is , dit ook niet nodig is. 

8. De AV zal online gebeuren. De secretaris zal voor de stemming het programma Election Runner voor 

100 personen aankopen en volgende week een test doen met de BO leden. 

9. Nabeschouwing over de info sessies: 

1. Paul en Richard feliciteren Lambert en Peter voor de zeer goede voorbereiding. 

2. Nabeschouwing van: 

i. Lambert: het was een goede ervaring en voor herhaling vatbaar maar had meer reactie 

verwacht van de clubs. Nu voor het merendeel vragen over U19. 

ii. Peter: er was voldoende interesse van de clubs maar weinig vragen. 

10. Masterplan voor scheidsrechters: 

Kurt Marien zal gevraagd worden om de nodige uitleg te geven voor de aanvang van de BO 

vergadering Volley Limburg op donderdag 24 juni 2021 van 19.30 uur tot 20.30 uur. Paul zal dit 

regelen met Kurt. 

11. Relanceplan: 

1. Maurice, Lambert en Stefan stellen hun visie voor aan het BO. De vergadering kiest na overleg 

voor het voorstel van Lambert gecombineerd met voorstel 5 van Stefan. De verdeel factor zal 

later bepaald worden. 

2. De voorstellen 1 en 2 van Lambert worden eveneens aangenomen. 

3. In een latere fase zullen volgende punten nog aanbod komen: 

i. Basis competitie aanbod. 

ii. Beker van Limburg. 

iii. Toekennen van organisaties. 

12. Varia: 

1. VSDC: de secretaris zal nogmaals contact opnemen. 

2. De bekomen kosten voor Beach zijn besproken: probleem is opgelost. 

3. Homologatie: finale afspraak volgende week. Zal op 1 juli Online verschijnen. 

4. De selectie VL en initiatief van Julien van de Vyver is besproken. oplossing is misschien een 

samenwerkingsverband. 

5. De VZ bedankt Stefan en Willy voor het jaren lange inzet voor Volley Limburg. 

 

 

 



VOLGENDE VERGADERING: 

 

 

• DB op  08/06/2021 om 20:30 uur via video conferentie. 

• AV op  15/06/2021 om 20:00 uur via video conferentie. 

• 24/06/21 van 19:30 uur tot 20:30 uur: Uiteenzetting masterplan voor scheidsrechters door Kurt Marien 

via video conferentie. 

• De vergadering van het B.O. op 24/06/2021 om 20:30 uur via video conferentie. 

 

 


