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Aanwezig PSC (presentatie Kurt Mariën): Richard Begas, Alisa Jorissen, Stergios Pinakas, Johnny 

Jorissen, Eddy Luts en Frank Evers. 

Verontschuldigd: Roger Kauffmann en Peter-Jan Voortmans. 

Aanwezig BO: Paul Lagae, Maurice Hermans, Jan Martens, Richard Begas, Lambert Hilven, Peter 

Schepers en Jenthe Van Buggenhout 

Agenda: 

1. Masterplan LSC (presentatie door Kurt Mariën, samen met de leden van het PSC) 

2. Evaluatie Algemene vergadering 15/06/2021 

3. Taakverdeling BO Volley Limburg 

4. Aanbesteding bekerfinale en halve finales BVL 2021-2022. 

5. Goedkeuring draaiboek en schema jeugdbeker (mail Peter van 05/06/21) en de 

doorgestuurde aanpassingen in mail Peter van 22/06/21. 

6. Relanceplan, uitwerking verdeelsleutel voor terugbetaling uit reserves (10.000,00 EUR) en 

boetepot (6.000 EUR). 

7. Aankoop ballen voor jeugd/Beach. 

8. Status Homologatiemodule. 

9. Samenwerking Twizzit. 

10. Rondvraag commissies. 

 

1. Masterplan LSC (presentatie door Kurt Mariën, samen met de leden van het PSC) 

De presentatie werd nagestuurd. 

 

2. Evaluatie Algemene vergadering 15/06/2021 

De algemene vergadering was gezien de omstandigheden (digitaal) beperkt tot het strikt 

noodzakelijke. 

Een bestuurder merkt op dat het verslag niet volledig was, maar het verslag hoeft volgens 

het huishoudelijk reglement niet worden goedgekeurd door het BO. Na de opmerking van 

Marc Daniels (voorzitter HVC Helchteren) zal het verslag worden aangepast. Paul zal het 

aangepaste verslag en de presentatie doorsturen naar het BO en de clubvoorzitters. 

 

3. Taakverdeling na einde mandaat Stefan en Willy door BO Volley Limburg 

Stefan: Jenthe neemt voorlopig de taken over van Stefan.  

TODO volgend BO: nadenken of de commissie IT moet geschrapt worden? 

 

GDPR en Vertrouwenspersoon: 

Wordt volgende vergadering beslist, er wordt gekeken of dit niet door een externe persoon 

of organisatie (Volley Vlaanderen) kan ingevuld worden. 

 

Willy (secretaris) 

Tot er een nieuwe secretaris is, zal Paul alle mails ontvangen. 

Paul zal de wijzigingen doorgeven aan het UBO – register, KBO, Staatsblad en de bank, tot er 

een nieuwe secretaris is zal Paul deze taken op zich nemen. 

Het maken van verslagen van het DB en het BO zullen via rolverdeling verdeeld worden. 

De overige taken zijn nog niet toegekend en zullen worden besproken op het volgende BO. 

Paul doet een nieuwe oproep voor een secretaris. 
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Maatschappelijke zetel:  

Het adres van de maatschappelijke zetel blijft tot we een nieuwe secretaris hebben bij Willy.  

Volgend BO zal opnieuw worden bekeken of we het adres bij een bestuurder kunnen zetten. 

 

Ondervoorzitter: 

Personen die zich willen kandidaat stellen, moeten zich melden bij Paul. 

Lambert heeft zich tijdens de vergadering kandidaat gesteld voor de functie van 

ondervoorzitter. 

 

4. Aanbesteding bekerfinale en halve finales BVL 2021-2022. 

Finales: 

Datovoc Tongeren kan de BVL finale eventueel organiseren. 

Lambert heeft vandaag 24/06/21 de intentieverklaring ontvangen en zal ze deze avond 

doorsturen naar het BO. 

Punt wordt doorverwezen naar het volgende BO. 

 

Halve finales: 

Paul heeft een nieuw amendement toegevoegd, punt wordt samen met de finales 

behandeld op het volgende BO. 

 

5. Goedkeuring draaiboek en schema jeugdbeker (mail Peter van 05/06/21) en de 

doorgestuurde aanpassingen in mail Peter van 22/06/21. 

Het nieuwe draaiboek is goedgekeurd. Peter verstuurt de mail naar de clubsecretarissen, 

Paul zet het draaiboek op de website. 

 

6. Relanceplan, uitwerking verdeelsleutel voor terugbetaling uit reserves (10.000,00 EUR) en 

boetepot (6.000 EUR). 

Pot uit eigen reserves (10.000,00 EUR): 

Er zal 10.000,00 EUR verdeeld worden op basis van het aantal leden (spelende en niet-

spelende). De lijst zal aangemaakt worden op 01/10/21. Op 02/10/21 zullen samen met de 

(eventuele) facturatie de creditnota’s verdeeld worden. 

 

Pot van 6.000,00 EUR. 

De pot van minimum 6.000,00 EUR, als het bedrag van de aangerekende boetes minder als 

6.000 EUR is, zal Volley Limburg het resterende bedrag bijpassen; Is het aangerekende 

bedrag meer als 6.000,00 EUR, dan zal de totale pot verhoogd worden tot het aangerekende 

bedrag. 

Dit bedrag zal verdeeld worden op basis van het aantal ploegen die het seizoen beëindigd 

hebben, zie tabel. 

 

Seniors Volwassenencompetitie 10 punten 

Jeugd 6 – 6 6 punten 

Jeugd 4 – 4 4 punten 

Jeugd 3 – 3 3 punten 

Jeugd 2 – 2 / S2V 4 punten 
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7. Aankoop ballen jeugd / beach 

Jeugd: 20 ballen van het merk Mikasa. 

Beach: Jan maakt een offerte op voor de huur van de terreinen en ballen van Beach Volley 

Maaseik.  Jan bespreekt dit eerstdaags telefonisch met Paul. 

Jenthe zorgt voor enkele offertes aan de hand van de gegevens van Jan/Paul. 

 

8. Status homologatiemodule: 

Jenthe neemt telefonisch contact op met Peter-Jan Voortmans i.v.m. de laatste 

aanpassingen. 

 

9. Samenwerking met Twizzit: 

Voorlopig wordt er nog geen beslissing genomen. 

Paul informeert bij Volley Vlaanderen en bij Volley Oost-Vlaanderen hoever men daar staat 

en wat deze organisatie voor ons kan betekenen. 

 

10. Rondvraag commissies: 

a. Ontmoetingen: 

Trekking BVL: 

23/06 heeft de trekking van BVL plaatsgevonden. Er waren weinig personen tp. 

Dit weekend, 26-27/06/21, zal de trekking online staan. 

 

LOC: 

Het promoboek ( gelijkgestemd competitiereglement over Vlaanderen) loopt verder, 

de streefdatum is eind 2021. 

 

b. Scheidsrechters: 

Informatieve lijst te weinig scheidsrechters per club 

Richard zal een informatieve lijst opstellen en publiceren op de website met een 

overzicht van de clubs die te weinig scheidsrechters leveren. 

 

SR Inschrijvingen: 

Lopen vrij traag. Niet elke SR heeft een mail voor de inschrijving gekregen. 

 

c. Beach 

Beach seizoen 2021. 

Het Beach seizoen begint 25-27/06/21. 

Inschrijvingen gaan relatief goed, er zijn meer inschrijvingen bij de meisjes dan bij de 

jongens. Ten opzichte van vorig jaar lopen de inschrijvingen voor de jongens beter, 

maar Jan heeft veel meer werk gestoken in de werving van jongens. 

 

Bouwaanvragen 

Er zijn nog een aantal bouwaanvragen bezig voor nieuwe beach terreinen, o.a. 

Lanaken. 

 

Greenyard Maaseik 

Er loopt een project bij Greenyard Maaseik om de U11 aan het beachen te krijgen. 
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d. Jeugd 

Jeugd Champions League: 

Vanaf seizoen 2022-2023 zullen er tornooien zijn die op 2 niveaus spelen. 

    Champions League: de meer ervaren (betere) ploegen. 

    Challenge League: de mindere / nieuwe ploegen. Er zullen momenten zijn waar 

    ploegen kunnen wisselen van niveau als blijkt dat in het huidige niveau niet 

    thuis horen. 

 

Volley Spike Lite: 

Na kerstmis zullen er clubs de nieuwe versie van Volley Spike Lite testen. 

 

e. Financiën 

Overzicht financiele situatie. 

Het overzicht dat bijgewerkt is tot 20/06/21 is doorgestuurd 

 

Relance plan aanvulling 

Inactieve clubs worden niet mee opgenomen in de berekening voor de teruggaven. 

 

f. IT 

Facebook logo: 

Het BO is akkoord om het logo op facebook tijdelijk aan te passen met een 

regenboogachtergrond. 

 

Interview Katrijn Minten 

Interview met Katrijn Minten dat verschenen is in HBVL mag niet gepubliceerd 

worden op facebook. Wij hebben al een aantal opmerkingen gekregen van HBVL 

omdat we een artikel publiceren die achter een betaalmuur staan. 

 

g. Voorzitter 

Laptop Willy 

De laptop die Willy gebruikte voor zijn werk als secretaris is afgeschreven en dient 

niet terugbezorgd te worden. 

 

11. TODO: 

a. Paul doet een nieuwe oproep naar een secretaris 

b. Paul zet het nieuwe draaiboek (Jeugd) online, zie punt 5) 

c. Jan zorgt voor een voorstel over de beachballen aan Paul, daarna zorgt Jenthe voor 

de offertes. 

d. Paul informeert bij Volley Vlaanderen en Volley Oost-Vlaanderen over Twizzit. 

e. Lambert zet de trekking van BVL op de site ( excel – bestand) en doet de input in 

VolleyAdmin. 

f. Jenthe past het logo op facebook aan naar een regenboogachtergrond. 

g. Jenthe neemt telefonisch contact op met Peter-Jan Voortmans 

h. Iedereen die zich wil kandidaat stellen voor de functie ondervoorzitter, moet dit ten 

laatste op 22/08/21 laten weten aan Paul 

 

12. Volgende vergaderingen: 

DB 07/21: 13 juli 2021 ( online of telefonisch) 
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DB 08/21: 10 augustus 2021 (online of telefonisch) 

BO 08/21: 26 augustus 2021 (Fysiek) 


