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VERGADERING BESTUURSORGAAN 28/10/2021 
Olympia Hasselt om 20.00 uur 

 

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

Maurice Hermans en Paul Lagae 

Verslag: Maurice Hermans. 

 
Bespreking To Do lijst: goede opvolging 
 
Werking commissies 
Oproep om verslagen van commissis door te sturen naar alle leden van bestuursorgaan Limburg 
 
Commissie volwassenen competitie 
De fouten op het wedstrijdbladen werden besproken: tekorten werden vastgesteld en clubs krijgen hierover 
info. Boete wordt later (14/11) aangerekend.  
Afzeggingen wegens corona zowel vorig week-end (23/24 oktober) als volgend weekend (30/31 oktober). De 
meeste clubs zoeken zelf naar oplossingen. 
LOC: besproken wat er gezegd wordt in Vilvoorde op zondag 21/11/2021.  
Problematiek rond de reservenwedstrijden wordt bekeken.  
 
Commissie beach 
Landelijke samenkomst, het verslag volgt later. Verwachtingen jeugdwerking beach werden besproken in de 
commissie.  
 
G sport 
Geen acties 
 
Commissie scheidsrechters  
Er waren 2 samenkomsten voor de scheidsrechters van Limburg en 1 samenkomst voor de federale 
scheidsrechters 
Opfrismoment 30/10 in Lyceum Genk 
Promotietesten 6/11 in Lyceum Genk 
Jeugdscheidsrechters cursus in Lyceum Genk op  woensdag  17/11  om 19 uur en zondag 21/11 om 9 uur. 
 
Jeugd 
 
Verslag VV-vergadering volgt. 
Kris Van Snick heeft uitleg gegeven over de extra-trainingen: boost your volley. Selectie is doorgegaan in Genk 
(later ook in Kortessem) met veel deelnemers. Er zijn veel mogelijkheden om extra trainingen te volgen, 
opletten met wildgroei. De vraag wordt gesteld of er niet een overaanbod is van selectietrainingen voor 
dezelfde doelgroep.  
Krachtlijnen worden op volgende vergadering besproken. 
Iedereen op dezelfde manier laten spelen vanaf seizoen 2022 – 2023. 
Probleem zaalbezetting Houthalen bij dubbele boeking. Extra zaal werd gevonden in As. 
Inschrijvingen selectietrainingen: 56 meisjes °2010 en 8 jongens °2010. 
Vraag om scheidsrechters aan te duiden op zaterdag 23 april 2022 bij de  finales van de  provinciale 
jeugdreeksen. 
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VJCL: tornooien zijn in orde. 
 
Bekertornooien: voorlopig kan alles nog doorgaan, afwachten met corona maatregelen. Draaiboeken zijn 
doorgestuurd en op de site geplaatst.  
 

Financiën 

Facturatie 30/09/2021: lijsten zijn doorgestuurd 

Normaal wordt begin seizoen een factuur gestuurd voor het innen van inschrijvingsgeld, boetes, 

forfaits enz.  Nu is dit beperkt gebleven tot de uitbetaling van 10.000 € uit reserves. 

Een extra facturatie voor kosten-en boetes, forfaits, … kan nog 31/10/2021, enkel na aanrekening in 

VolleyAdmin2. 

Boetelijst scheidsrechterstekort/  aanrekenen ? 

Controle van de lijst via VolleyAdmin2. Sommige scheidsrechters zijn gestopt. Boetes tekort 

scheidsrechters al of niet aanrekenen?     (in 2021-2022 éénmalig niet) 

Afrekening Beachseizoen 

Nog niet in orde ;   nu de uitslagen opnieuw beschikbaar zijn op website BelgianBeach, kan Jan 

eindafrekening nazien en aanpassen ;    in afwachting is reeds een ruim gedeelte van de 

inschrijvingskost doorgestort aan de organisatoren. 

Samenstelling commissies Volley Limburg 

Samenstellingen zijn doorgegeven en goedgekeurd. 

Opvolging evenementen   (halve finales / finales BvL / landelijke jeugdeindronden) 

Bespreking modaliteiten, aantal noodzakelijke pleinen, reeksindelingen. In totaal zijn het 8 

wedstrijden die op 2 plaatsen kunnen doorgaan. Extra oproep naar clubs voor het organiseren van de 

halve finales. Lottrekking op woensdag 3 november in de sporthal in Runkst gedurende het Vlaamse 

Jeugd Champions Leaque - tornooi.  

Landelijke jeugdeindronden: geen kandidaat op dit ogenblijk. 

Opvolging finales met Datovoc Tongeren: Lambert en Paul volgen dit samen met Marc en Ward 

verder op   (volgende vergadering maandag 13 december 2021) 

Overleg Volley Vlaanderen 21/11/2021 

Samenwerking met provincies verbeteren. Vraagstelling rond werking. 

Varia 

Zijn Mikasa ballen verplicht voor dit seizoen of volgend seizoen ? Beslissing is voorlopig opgeschort. 

Verwijzing naar de website van volley Vlaanderen. 

Nieuwe corona maatregelen vanaf vrijdag 29/10/2021.     Paul stuurt een korte update voor clubs, 

samen met info over organisaties. 

Einde vergadering 22u35. 


