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VERGADERING BESTUURSORGAAN 25/11/2021 
Olympia Hasselt om 20.00 uur 

 

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

Hermans en Paul Lagae 

Verontschuldigd: Jan Martens 

Verslag: Maurice Hermans. 

 
Bespreking To Do lijst 
Jenthe :   handleiding berichten plaatsen :   ok 
Richard : lijst scheidsrechters : nog te doen  
Jan : afrekening beach : nog te doen 
Lambert: communicatie overzicht boetes : nog te doen 
Paul :    communicatie voor organisatoren :   ok 
 
 
Overzicht commissies 
 
Competitie: uitstellen van wedstrijden door corona wordt problematisch: 16/17 afzeggingen per 
week-end 
LOC: samenkomst en punten raad van bestuur toegelicht. Samenkomst management team VV 
(commissie voorzitters). 
Volley spike Youth wordt uitgetest maar voldoet nog niet aan alle eisen. 
Eindrondes promo 1 reeksen gaan door in Spa op 30/4 en 1/5. Tweede geklasseerde van promo 1 
heren en 3de geklasseerde van promo 1 dames spelen de eindrondes. 
Voor de opstart van de eenvormige competitie wordt tegen einde december 2021 een eerste aanzet 
gegeven door LOC. 
CST ticket mag alleen gevraagd worden aan het publiek 
 
G sport: bekertornooi op zaterdag, is er een wedstrijd tussen 2 G ploegen mogelijk, clubs die werking 
hebben kunnen we opvragen. 
 
Scheidsrechters: 
Jeugdscheidsrechterscursus met 18 deelnemers 
Opfrissingsmoment voor scheidsrechters in Lyceum Genk. Bespreking resultaten volgt. 
Samenkomst PSC op donderdag 2 december in Olympia Hasselt. 
 
IT: berichten plaatsen op de site. 
Machtiging voor leden van het bestuur en voor enkele commissieleden. 
Beveiliging van de website: beveiliging is verhoogd. 
Werkgroep samenstellen rond werking website. 
Vragen rond gebruik van de website: waar hebben de clubs interesse in, wat zoeken ze het meeste 
op .  
Om clubs beter te informeren is er een voorstel om met een nieuwsbrief vanuit Volley Limburg te 
beginnen. 
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Jenthe stuurt namens Volley Limburg een Kerstkaart naar de verantwoordelijken van clubs en 
commissieleden. 
 
Financiën 
Toelichting uitgavenstaat 2021.  
Conclusie: weinig uitgaven door corona behalve  beachwerking.  Overzicht moet nog aangevuld 
worden met de inkomsten en met de opname uit reserves (10.000 €) 
Verslag werkgroep financiën Volley Vlaanderen volgt later. Verdeling van extra subsidies (€50000) 
wordt later behandeld.  
Facturatie naar de clubs opsturen op 30/9 is niet gelukt, wordt verschoven naar januari 2022 waar 
alle kosten en boetes van 16 augustus tot en met 31 december in verrekend staan. 
 
Jeugd 
IPJOT in Vilvoorde voor leeftijd °2008 : goede resultaten voor Limburg. 
Er zal op Vlaamse Jeugdcommissie aangeklaagd worden dat er ondanks ruime opkomst uit alle delen 
van Vlaanderen en verschillende leeftijden (kinderen, ouders, grootouders) geen CST gevraagd werd,  
ook niet in cafetaria,  waar dit op 11 november nochtans al verplicht was. 
Selecties °2010 opgestart voor jongens en meisjes. 
Bespreking van het gebruik van sporthallen: Helchteren en Berkenveld Houthalen. 
Vergoedingen selectietrainers werd overlopen, controle door Peter. 
Finaledag promo 1: op 23 april in Helchteren spelen U17 jongens en alle leeftijden meisjes de finales. 
Inschrijven jeugdclubs voor 2de ronde  tot en met 12 december. 
VJCL in januari: organisatie verantwoordelijken en scheidsrechters zijn doorgegeven.  
12 december is er een samenkomst van de jeugdverantwoordelijken van de verschillende provincies 
om dezelfde 16 krachtlijnen in alle provincies te laten spelen. 
Eindronde  jeugd U15 in Limburg: nog geen kandidaat gekend. 
 
Algemene vergadering volley Vlaanderen 
Vrijdag 26 november 2021 om 19 uur. 
 
Communicatie:  
Eénvormige communicatie is op dit ogenblik noodzakelijk. Clubs twijfelen over de huidige 
maatregelen.  
Mails beantwoorden binnen korte termijn en de andere betrokken in cc plaatsen. 
Wie moet de mails beantwoorden: in principe de commissieverantwoordelijke ; zie ook document 
communicatieregels dat met huidig verslag meegestuurd wordt. 
Verslagen van vergaderingen commissie volwassenencompetitie zullen door Lambert doorgestuurd 
worden 
 
Beker  
Uitwerking bekerfinales: de praktische uitwerking gebeurt traditioneel door de commissie 
volwassenencompetitie in nauw overleg en rapportering aan Bestuursorgaan.    Deze organisatie is 
qua uitstraling veruit de belangrijkste activiteit van onze vereniging.    Het is niet meer dan normaal 
dat voorzitter en bestuursorgaan dit van dichtbij opvolgen. 
Halve finales Beker Van Limburg nationaal en provinciaal worden na inschrijving en lottrekking 
toegewezen aan Stalvoc Beverlo (zaterdag 26 maart) en Sparvoc Lanaken (zondag 27 maart) 
 
Activiteitenkalender  
Om de goede werking van onze vzw te garanderen, wordt een timing opgesteld met verplichtingen 
en deadlines die wij als vereniging moeten respecteren. 
Elke bestuurder stuurt tegen volgende vergadering eigen timing door. 
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Varia: 
Jenthe :  opmerking over tornooien beker jeugd: kunnen de wedstrijdschema’s aangepast worden 
zodat in de reeksen U17 en U19 kunnen spelen tot 25 punten. Dit is echter afhankelijk van 
accommodaties. Kijken wat op termijn mogelijk is. 
Peter : IPJOT schema’s werden aangepast. 
Richard : afzeggingen van wedstrijden door scheidsrechters: soms problemen. 
Paul: vraagt aandacht om in al onze communicaties de juiste benaming van onze clubs te hanteren. 
 
Einde vergadering: 23u 
 

To Do lijst: 

Richard : lijst scheidsrechterstekort 
Jan : afrekening beach  
Lambert: communicatie overzicht boetes 
Lambert, Jenthe, Jan :  verslagen commissie doorsturen 
Paul, Peter :  organisatie Vlaamse jeugdeindrondes U15 verzekeren 
Maurice : contact opnemen met G sport clubs 

 

 


