
 

Bestuursorgaan Volley Limburg – Evenementen 

 

Halve finales van de Beker van Limburg 2021-2022 

 

Oproep tot organisatoren 

1. Wedstrijden 

8 wedstrijden  : 2 x halve finale van Promo Dames 

                  2 x halve finale van Promo Heren 

                2 x halve finale van Nationaal Dames 

                 2 x halve finale van Nationaal Heren 

Datum : 26 en/of 27 maart 2022 

Op 1 dag of op 2 dagen in dezelfde zaal 

De voorkeur gaat uit naar 2 verschillende organisatoren op 2 verschillende dagen ;  bij 

voldoende inschrijvingen wordt deze formule gekozen. 

 

2. Accommodatie  

De organiserende club zorgt voor : 

• Een gehomologeerde zaal (minstens volgens de normen voor Nationaal 3) 

• Voldoende ruimte en (zit)plaatsen voorzien 

• Materiaal voor het goed verloop van de wedstrijden per terrein : reglementair net,  

paalbeschermers, markeerderstafel + stoelen, spelersbanken, scorebord, wissel- 

bordjes, scheidsrechterstoel. 

• Minimum vier (4) kleedkamers voor de ploegen en 2 kleedkamers voor de 

scheidsrechters. 

• Ballenpomp, nethoogtemeter, manometer, reservenet, veegdoeken. 

• Voldoende oefenballen : minimum 8 ballen per deelnemende ploeg 

• Terreinafgevaardigde en markeerder/scorekeeper 

• Watervoorziening in de ruimste zin van het woord. 

 

3. Financieel  

• Kosten voor de organisator 

- Alle kosten voor de huur van de zaal en van alle andere accommodaties alsook alle 

algemene organisatiekosten. 

-  Een vast inschrijvingsrecht van 500 €   

• Kosten voor Volley Limburg 

- Vergoeding voor de scheidsrechters 

 

 



4. Toegang tot de wedstrijden  

• De toegangsgelden komen toe aan de organiserende club. 

• de maximale toegangsprijs is 5 euro per dag. 

• Voor de deelnemende clubs/ploegen : de spelers (max. 14 per ploeg) en 3 begeleiders 

per ploeg hebben gratis toegang. 

 

5. Bijkomende voorwaarden  

• De organiserende club moet volledig voldoen aan alle wettelijke voorschriften voor het 

inrichten van dergelijke manifestaties. 

De organiserende club is verantwoordelijk voor de veiligheid. 

• Er is geen verhaal mogelijk op Volley Limburg of zijn verantwoordelijken. 

 

6. Biedingen  

Alleen Volley Vlaanderen clubs met stamnummer startend met L- kunnen inschrijven voor 

de organisatie. Clubs die inschrijven verklaren zich akkoord met de opgelegde 

organisatievoorwaarden van deze oproep.  

 

De inschrijvingen, ondertekend door voorzitter en secretaris, dienen voor 31 oktober 2021 

te worden verzonden naar secretaris@volleylimburg.be 

 

Bij meerdere inschrijvingen zal het lot bepalen. 

 

7. Bijkomende info 

 

Indien ploegen van de inschrijver deze halve finale - wedstrijden betwisten, treden zij aan in 

hun eigen organisatie. 

 

Indien er geen inschrijvers zijn, desgevallend na een nieuwe oproep  (deadline 31 januari) 

worden de halve finales gespeeld zoals in het klassieke systeem, dus elke wedstrijd bij de 

uitgelote en gekwalificeerde thuisploeg. 
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