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VERGADERING BESTUURSORGAAN 26/08/2021 
 

Aanwezigen:  

Voorzitter : Paul Lagae 

Leden: Jenthe Van Buggenhout, Jan Martens, Richard Begas, Lambert Hilven, Peter Schepers, 

Maurice Hermans. 

Verslag: Maurice Hermans. 

Inleiding en welkom door de voorzitter met onder andere aandacht voor de nieuwe doorstart na 

corona. Hopelijk vinden alle clubs nog de nodige vrijwilligers. 

Eerste fysieke vergadering van het bestuursorgaan sedert februari 2020. Ook de nieuwe 

samenstelling zonder secretaris Willy Loverix en ondervoorzitter Stefan Quintens zal wennen 

worden. 

Korte toelichtingen door voorzitter Paul Lagae. 

Nota’s commissies delen omdat we met slechts 7 bestuursleden zijn is het voornaam dat we 

duidelijk geïnformeerd worden en blijven. 

Verslagen van commissie doorsturen. 

Verslagen van commissie Volley Vlaanderen ook doorsturen naar bestuurders. 

Beantwoorden van mails door de betrokkene, verantwoordelijke commissie. Ook de  andere 

leden die in cc staan het antwoord doorsturen en ook als er telefonisch geantwoord wordt. 

Planning  commissievergaderingen ook doorgeven aan andere bestuursleden. Wordt de 

agenda nog behouden? Afwegen van voor- en nadelen. Voorstel is dat de voorzitter zijn 

commissie uitnodigt met in cc bestuur@volleylimburg.be en dat Jenthe of Paul de agenda op 

de website kan bijhouden. 

Bespreking commissies 

Beach: Jan Martens. 

Veel nieuwe inschrijvingen op de beachtornooien, er werden open trainingen georganiseerd door 

Volley Limburg. Tornooien hadden succes, meer organisaties in Genk en Maaseik. Goede resultaten 

over Vlaanderen. Veel spelers die vroeger speelden hebben blijkbaar afgehaakt. Er is hiervoor geen 

directe verklaring. Wel nieuwe leden. Lommel komt waarschijnlijk als organisatieplaats bij. Hechtel-

Eksel komt volgend jaar terug in de organisatie. Er is nood aan vrijwilligers.  

Limburgs kampioenschap: tornooi te moeilijk voor sommige jeugdigen, te weinig trainingen om reeds 

een tornooi op niveau te spelen. 
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Vlaams beach kampioenschap in Maaseik: veel reglementen, veel aanpassingen. Problemen rond 

deelname nationale en provinciale selecties. Heel laattijdige aanpassingen. Tornooischema’s waren 

pas de laatste dagen ter beschikking. Veel ploegen (81) en veel publiek. 

Limburgse resultaten en deelnames waren goed, 30% van de deelnemers waren Limburgers. 

Resultaten komen er op termijn. Nationale selecties scoorden hoog hetgeen ook logisch is. 

Nationaal beach kampioenschap in Brussel: bedenkingen rond deelnames en probleemorganisatie. 

Planning beach op korte termijn. 

Commissievergadering plannen en gedurende de winterperiode actief rekruteren. Bijkomende 

trainingsuren en trainers zoeken. Recreatie beach zit in de problemen. 

Financiële afhandeling van beach tornooien komt op korte termijn in orde. Volley Vlaanderen maakt 

de afrekening en clubs krijgen dan ieder hun deel. Betalingen zijn complex, teveel mogelijkheden om 

fouten te maken. 

Website beach bij Volley Vlaanderen: er kan nog meer nuttige informatie op staan. 

Extra: is het mogelijk foto’s van de beach tornooien te delen met Volley Limburg, misschien een idee 

om één nationale website te maken waar alles op gepost kan worden. Wat zijn de voor- en de 

nadelen van één website ? 

 

Competitie: Lambert Hilven 

Kalenders staan op de website. 

Kleine  aanpassingen vooral in de jeugdreeksen. 

Forfaits in promo 3: Hevoc -Pelt (samengestelde ploeg) en Herk De Stad.    

Goede commentaren op de kalender dank zij het nieuwe programma. 

Hopelijk kunnen we goed starten, we blijven erop aandringen de corona maatregelen nog te volgen. 

Vraag secretaris Schovoc Beverst over aanduiding van kernspelers: probleem is opgelost. Zeven 

kernspelers zijn voldoende. 

 

Scheidsrechters: Richard Begas 

Bespreking verslag.  

4 september en 10 september zijn er twee vormingsvergaderingen in Olympia Hasselt. 

Promoties: 30 oktober is opfrismoment en 6 november schriftelijke testen. 

7 scheidsrechters stopten na het seizoen 2020-2021. 

Inhoud vormingsvergadering. 

Bespreking contact met Kurt Mariën: welke covid protocollen moeten gevolgd worden bij de 

wedstrijden? Bespreking filmpjes Volley Vlaanderen, afzeggingen, vergoedingen. Wisselen van 

functie aanduidingen afzeggingen. Vrijwilligerswerk stimuleren t.o.v. verenigingswerk. 



3 
 

G sport: Maurice Hermans. 

Voorlopig geen activiteiten 

 

Financiën: Jenthe Van Buggenhout 

Financieel overzicht besproken ;  enkele relatief grote kostenplaatsen, nl. uitrusting en ballen 

jeugdselecties. Bestuursorgaan is akkoord met aankoop 25 Mikasa-ballen in plaats van 20 en met 

offerte voor busverplaatsing selecties naar IPJOT Roeselare. 

Lambert engageert zich om alle boetes voor algemeen forfait in te leiden in VolleyAdmin tegen 

uiterlijk 30 september en op die dag ook een excel-file hiervan te beschikking te stellen van de 

financieel bestuurder zodat facturatie kan gebeuren begin oktober 2021 (inbegrepen verdeling van 

10.000 € uit reserves Volley Limburg) 

Goedkeuring wordt verleend aan Jenthe om een applicatie uit te werken om de onkostennota’s 

vlotter te verwerken. 

Voorzitter en financieel bestuurder geven uitleg over samenwerking van VSDC.   Op hun voorstel 

beslist het bestuursorgaan deze samenwerking stop te zetten.    Paul zal dit bevestigen aan VSDC. 

 

Jeugd: Peter Schepers 

Stagedagen selecties in voorbereiding van IPJOT :   veel deelnemers bij meisjes, weinig bij jongens. 

Veel algemene forfaits bij jeugdreeksen : clubs stellen vast dat kinderen soms wegblijven bij 

heropstart na verloren jaar. 

Start2Volley-clinic op 14 september te Runkst : geregeld en info gepubliceerd op website. 

 

Homologatie status 

Alle clubs hebben hun info doorgegeven in de app.   Er wordt nog een persoonlijk overleg gepland 

tussen Jan Voortmans, Luc Vanrenterghem en Jenthe Van Buggenhout over verdere uitwerking in de 

toekomst en mogelijke impact op Volley Vlaanderen. 

 

Toekenning finale Beker van Limburg 

Het bestuursorgaan bevestigt de toekenning van de organisatie van de bekerfinales op 16 en 18 april 

2022 aan Datovoc Tongeren.  

 

Dossier halve finales Beker van Limburg 

Het bestuursorgaan keurt het amendement goed mits een vroegere datum van inschrijving (31 

oktober) en mandateert de voorzitter om de communicatie hierover te voeren. 
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Aanstelling secretaris :    

Geen kandidaturen ontvangen.  Als effectief lid voor de Algemene Vergadering van Volley 

Vlaanderen wordt Maurice Hermans voorgedragen 

Aanstelling ondervoorzitter 

Lambert Hilven wordt als enige kandidaat benoemd tot ondervoorzitter.   Hij wordt bijgevolg ook als 

effectief lid voor de Algemene Vergadering van Volley Vlaanderen voorgedragen. 

Taakverdeling 

De eerder afgesproken taakverdeling in verband met het secretariaat en IT wordt voorlopig 

behouden en zal op de eerstvolgende bijeenkomst van het dagelijks bestuur verfijnd worden. 

Voorstel nieuwsbrief, sociale media 

Volley Limburg zal nog extra aandacht schenken aan de sociale media  (foto’s van 

beachkampioenschappen,  bekerfinales, IPJOT, …).     Jenthe licht een voorstel toe om op geregelde 

basis een nieuwsbrief uit te brengen naar het voorbeeld van de jeugdcommissie van Volley Vlaams-

Brabant.       Dit wordt verder besproken binnen het dagelijks bestuur en op een volgende 

bestuursvergadering.   Alle ideeën zijn welkom. 

Varia 

Jan verwijst naar de mogelijkheid een huurovereenkomst te sluiten voor gebruik van beachterreinen 

voor de selectietrainingen.    Het voorstel hierover was om € 80 te betalen per selectietraining met 

als norm dat hiervoor dan 3 velden ter beschikking gesteld worden voor 3 uur,  met inbegrip van het 

gebruik van voldoende ballen. Dit punt wordt opnieuw opgenomen op de volgende 

bestuursvergadering. 

Einde vergadering: 22u30. 

To do lijst voor de volgende vergadering: 

*  Paul zal de communicatie online zetten voor de halve finale 
*  Paul: stuurt mail naar Datovoc Tongeren i.v.m toewijzing finale BVL 
*  Paul: stopzetting van samenwerking bevestigen bij VSDC. 
 
*  Jenthe (Fin): aankoop van 25 Mikasa ballen 
*  Jenthe IT: uitwerken applicatie financiën (streefdatum: BO van november), start van de nieuwe 
applicatie: 01/01/22. 
*  Jenthe IT: afspraak maken met Jan en Lode voor verdere uitwerking van homologatie 
 
* Lambert: lijst opmaken van boetes en onkosten tot 30/09/21 en doorsturen naar Jenthe 
(streefdatum: 01/10/21) 
 
* Richard: lijst opmaken met de S1 boetes voor de facturatie (streefdatum: 01/10/21) 
 
* Jan: Uitwerken voorstel huur beach terreinen. 

Volgende vergadering gaat door op donderdag 23 september 2021 om 20.00 uur in Olympia, 

Hasselt. 

 


