
 

Verslag vergadering Bestuursorgaan 23/09/2021 

 

Aanwezig: Paul Lagae, Lambert Hilven, Jan Martens, Peter Schepers en Jenthe Van Buggenhout 

Verontschuldigd: Maurice Hermans en Richard Begas 

1. Aanstelling verslaggever voor deze vergadering :  Jenthe  
2. Afhandeling to-do-lijstje vorige vergadering 

Alle dringende “to do” zijn behandeld. 
De “to do” van Richard, Lambert en Jenthe worden overgedragen naar oktober of november 2021. 
 

3. Werking commissies : kort overzicht voorbije werking – eventuele pijnpunten – planning op korte 
termijn 

a. Competitie 
Er zijn 3 ploegen in de volwassenencompetitie die een algemene forfait gegeven hebben, 1 
ploeg heeft forfait voor 1 wedstrijd gegeven. 
Bij competitiestart waren er problemen met VolleySpike. 
Lambert gaat bij LOC de vraag stellen vanaf wanneer er uitstel van een wedstrijd door corona 
kan toegestaan worden. 
 
Er is een vergadering (01/09) geweest met de commissie ontmoetingen, het verslag volgt. 
De reserve wedstrijd moet ingegeven worden met Volleyspike. 
 
BO beslist dat voor de reserven Volleyspike warm aanbevolen wordt, indien het niet anders 
kan mag eventueel een papieren wedstrijdblad gebruikt worden. 
 

i. verduidelijking reglement wedstrijdwijzigingen 
Het BO beslist om het reglement en de toepassing er van zo te laten. 
 

ii. casus Gems – Schovoc Heren P2 
Wedstrijd is uitgesteld. Per uitzondering is het uitstel toegestaan. 

b. Scheidsrechters: 
Er zijn begin september 2 vergaderingen geweest voor de provinciale scheidsrechters. 
 

c. Beach 
Geen punten. 
 

d. IT: 
Homologatie: Er is op 10 september een vergadering geweest met Jan Voortmans, er zijn 
verbeterpunten besproken aan de applicatie. Er zal na de aanpassing van de applicatie een 
nieuwe vergadering belegd worden. 
 
Applicaties en website: geen punten. 
 

4. Financiën 
a. Overzicht 

Geen opmerkingen, Jenthe blijft maandelijks een overzicht geven. 
 

b. Afspraken over aanrekening boetes 
Zie “to-do”. 
 



c. Voorbereiding facturatie 
Op 30 september 2021 wordt op basis van het aantal leden per club de verdeling van de € 
10.000 uit de reserve gemaakt. 
 

d. Afrekening Beachseizoen 
Paul heeft de facturen van Beach Volley Maaseik vergeleken met het klassement. Er zaten 
enkele verschillen in de facturatie. 
 

5. Samenstelling commissies Volley Limburg 
Zie “to do”  voor iedereen. 
 

6. Agenda op website Volley Limburg 
Jenthe maakt een handleiding. 
 

7. Sociale media : wedstrijden 
Het BO is akkoord voor de wedstrijden op sociale media. Er zullen op regelmatige basis wedstrijden 
georganiseerd worden ter promotie van de facebook, instagram en website van Volley Limburg. De 
eerste wedstrijd is “tag 3 vrienden die ook fan worden van onze facebook- of instagram pagina en win 
een gesigneerde t-shirt van Jolan Cox van Greenyard Maaseik”. 
 

8. Huurovereenkomst beachterreinen voor selecties Volley Limburg. 
Het BO is akkoord voor de huur van 3 terreinen (inclusief ballen) aan 80 EUR / 3u. Jan maakt de 
facturen op.  
 

9. Werking commissies : kort overzicht voorbije werking – eventuele pijnpunten – planning op korte 
termijn 

a. Jeugd 
VolleySpike Youth zal eind deze maand klaar zijn (oorspronkelijk moest deze versie klaar zijn 
tegen 01/07).  
Bij de selectietrainers is er één nieuwe trainster, Margot Schabregs. 
 
Voorlopig mag de Lite–versie gebruikt worden voor 6 – 6. 
to do: Peter vraagt aan Gilbert om mee in commissies te werken. 

Selectietrainingen: Lage opkomst voor de selectietrainingen omwille van verschillende 
redenen.  

Brecht Van Kerckhoven (Volley Vlaanderen) vraagt om 1u30 extra te krijgen. BO gaat 
akkoord. 

Statistieken selectietrainingen: 
2010: Preselectie is op 31 oktober 
2009: 28 Meisjes/ 14 jongens 
2008: 24 Meisjes/ 11 jongens 
 

i. Vlaamse Jeugd Champions League 
1. Lambert neemt de coördinatie op, hij stuurt alles door naar Danny Lyssens 

met in cc bestuur@volleylimburg.be . 
 

ii. organisatie Landelijke Jeugdeindronden U15 
1. Organisatie wordt opnieuw open gesteld voor clubs van Volley Limburg 
2. Paul doet de oproep voor de organisatie, inbreng € 500,00. 

 

mailto:bestuur@volleylimburg.be


iii. Draaiboek Jeugdbeker 
Paul heeft het nieuwe versie van draaiboek gepubliceerd. 
 

iv. Verslag Vlaamse Jeugdcommissie 01/09/2021 
1. Landelijke jeugdeindronden U15 blijft in Limburg 
2. Verslag is doorgestuurd, Peter vraagt om de bijlage opnieuw door te 

sturen. 
 

 

10. Vergaderdata 2021-2022 

 DB (elke 2de dinsdag) BO (elke 4de donderdag) 

Oktober 2021 12/10 28/10 

Novemer 2021 09/11 25/11 

December 2021 14/12 23/12 

Januari 2022 11/01 27/01 

Februari 2022 08/02 24/02 

Maart 2022 08/03 24/03 

April 2022 12/04 28/04 

Mei 2022 10/05 26/05 

Algemene vergadering 2022 14/06 

Juni 2022 ????? 23/06 

11. To do : 
a. Paul: 

i. communicatie naar de clubs m.b.t. bijkomende stijgers van promo 1 naar nationale. 
ii. een rechtzetting versturen voor het gebruik van Volley Spike tijdens de reserven 

wedstrijden. 
iii. Paul doet de communicatie voor een vergadering met de jeugdcommissie. 
iv. Paul doet de oproep om kandidaat te vinden voor de landelijke jeugdeindronden 

U15. 
 

b. Lambert: 
i. Bezorgt Jenthe een lijst met boetes (tot 30/09). 

ii. Kijkt in VolleyAdmin2 de boetes na. 
c. Richard: 

i. Geeft een lijst met de S1 – boetes door aan Jenthe 
d. Jenthe: 

i. Stuurt een lijst met de uit te betalen bedragen aan het bestuur (ter info). 
ii. Na het ontvangen van de mails van de commissies de site aanpassen. 

iii. Handleiding maken voor het toevoegen van vergaderingen aan agenda van de 
website. 

e. Jan: 
i. kijkt verder na waar de verschillen zitten en neemt verder op met Volley 

Vlaanderen. 
ii. Bezorgt Jenthe de facturen voor de huur van de beachterreinen. 

iii. Bekijkt samen met Jenthe de begroting van 2020 en 2021. 
 

f. Peter: 
i. Peter vraagt na of Gilbert mee in de jeugdcommissie wil werken. 

g. Iedereen:    samenstelling commissie doorsturen naar bestuur 

 


