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VERGADERING BESTUURSORGAAN 23/12/2021 
Online  om 20.00 uur 

 

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

Maurice Hermans en Paul Lagae. 

Verontschuldigd: Peter Schepers 

Verslag: Maurice Hermans. 

 
Bespreking To Do lijst 
Richard: publiceren van lijst, wel geen boetes 
Jan: aangepaste afrekening volgt 
Lambert: communicatie overzicht boete: zie ontwerp mail – boetes worden aangerekend vanaf 
01/01/2022 
Codes toevoegen wanneer spelers toegevoegd worden zodat er kan gecontroleerd worden of spelers 
vlotten. Dis is niet van toepassing voor jeugdcompetitie. 
Lambert, Jenthe, Jan :  verslagen commissie doorsturen – verslag van werkgroep subsidies werden 
doorgestuurd. 
Verslag 13/12/2021 is doorgestuurd, andere verslagen van de competitie worden voor 01/01/2022 
doorgestuurd. 
Verslagen beachcommissie worden opgezocht en worden daarna doorgestuurd. 
Paul, Peter :  organisatie Vlaamse jeugdeindrondes U15 verzekeren: zaterdag 14 mei spelen U15 
meisjes in Maaseik en zondag 15 mei onder voorbehoud in As. 
Maurice : contact opnemen met G sport clubs: contact opgenomen met Maaseik en ze zijn bereid om 

deel te nemen met een ploegje. 

 
Overzicht commissies 
 
Competitie 
Vergadering met LOC 
Reacties op Yellow Tigers. 
Coachlicenties: bevraging in provincie Antwerpen – problemen rond de J licentie 
Volley spike Youth : nieuwe versie voor het seizoen 2022-2023 
Inschrijvingen: optimaliseren met Volley Admin 
Annorama: met welke factoren moeten we rekening houden. 
Problemen rond corona: wat als de competitie stil valt, stijgers en dalers. Nog even afwachten.  
Vraag is dat de uitgestelde wedstrijden zo snel mogelijk ingehaald worden: datums inplannen voor 
31/12/2021 zodat er vanaf januari gespeeld kan worden. 
Promo boek 2.0 met eenvormige spelregels en spelreglement wordt opnieuw uitgesteld tot latere 
datum. 
Online vergadering competitie is op 13/12/2021 doorgegaan. 
Vergadering met Datovoc is niet doorgegaan.  
Bespreking van de nota die naar de clubs gestuurd wordt i.v.m. de corona maatregelen 
 
Beach: 
Vergadering is op 03/01/2022. 
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G sport: geen actiepunten 
 
Scheidsrechters: 
Verslag vergadering is doorgestuurd en andere verslagen volgen. 
Als een scheidsrechter een boete opgelegd krijgt wordt hij eerst verwittigd.  
Jeugd: Peter is door ziekte afwezig. 
Jeugdkalenders zijn klaar en worden na het week-end meegedeeld. 
Vlaamse Jeugd Champions leaque en IPJOT tornooien gaan door en de ouders mogen de 
jeugdspelers begeleiden. 
Plaatselijke autoriteiten kunnen zelf maatregelen treffen. 
 
IT en sociale media 
Wedstrijd op facebook heeft succes. De winnaar wordt gecontacteerd. 
De Kerstkaartjes worden doorgestuurd. 
Werkgroepen rond website en nieuwsbrief hebben 4 leden per groep, er volgt een samenkomst. 
Voorbeeld van flyer beach Vlaams-Brabant is een mooi voorbeeld dat mits kleine aanpassingen 
verspreid kan worden. 
In de nieuwbrief kunnen alle activiteiten vermeld worden. Nog brainstormen wat in de 
nieuwsbrieven komt en naar wie ze gestuurd worden. 
 
Financiën 
Bespreking onkostenpakket: zie meegestuurde nota. 
Afsluiting boekjaar besproken. 
Lopende middelen in verhouding met de uitgaven. 
 
Draaiboek bestuursorgaan 
Voorstel van Lambert wordt doorgestuurd. 
Iedereen kan aanvullen. 
 
Coachlicenties 
Voor het seizoen 2022-2023 zijn er geen echte wijzigingen.  
Veel negatieve reacties bij Antwerpse clubs.  
Korte schets van de huidige situatie, mogelijke reacties. 
Reacties: kwaliteit laten primeren 
Alleen bijscholingen door volley Vlaanderen tellen mee voor het behouden van de coach licenties. 
Uitwisseling van ideeën. 
Zorg dragen dat er voldoende trainers en coaches blijven voor de clubs. Opleiding blijft prioritair 
maar clubs (kinderen) mogen niet in de problemen komen als er geen gediplomeerde trainers of 
coaches zijn. 
 
VOORSTEL OM OPNIEUW EEN COMMISSIE ORGANISATIES in het leven te roepen 

Motivatie : in het kader van het relanceplan zijn een aantal organisaties benadrukt of zelfs nieuw :   

nu wordt daar een beetje in verspreide slagorde naar gekeken door diverse bestuurders  (Lambert, 

Peter, Paul)  

De commissie organisatie wordt niet specifiek opgericht maar de commissie volwassenencompetitie 

blijft verantwoordelijk. Wel nadenken of er leden kunnen bijgezocht worden. Op termijn kijken of het 

nodig en nuttig is een specifieke organisatiecommissie in het leven te roepen.  

Paul volgt de vergaderingen mee en Lambert doet indien nodig beroep op andere bestuursleden. 

VOORSTEL om in 2021-2022 geen enkele kost en boete aan te rekenen  (behoudens de forfaits) 
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Punt wordt niet weerhouden wegens complexiteit welke boetes er al dan niet in rekening worden 

gebracht.  

Relance plan 
Lambert gaat het verder uitwerken 
 
Varia: 
Afzeggingen van wedstrijden door scheidsrechters 
Vraag rond geblokkeerde factuur beach Maaseik 
Peter Schepers vervangen op champions leaque tornooi in As. 
Communicatie regels nog even overlopen. Mails beantwoorden en ook andere bestuursleden 
informeren. 
 
Einde vergadering: 22u 20 
Volgende vergadering terug on line 
 

To Do lijst: 

Verslaggever 

Maurice Hermans. 


