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VERGADERING BESTUURSORGAAN 27/01/2022 
Online  om 20.00 uur 

 

Aanwezigen: Jenthe Van Buggenhout,  Richard Begas, Lambert Hilven, Maurice Hermans, Jan 

Martens, Peter Schepers en Paul Lagae. 

Verslag: Maurice Hermans. 

 
Bespreking To Do lijst 
Afrekening beach is aan financieel bestuurder bezorgd. 
Verslagen competitie commissie worden snel doorgestuurd. 
Draaiboek jaarkalender: nog in opmaak – tornooikalenders volgen. 
 
Overzicht commissies 
 
Competitie: 
Veel uitgestelde wedstrijden ; piek van 91 wedstrijden in het weekend van 22/23 januari 2022. 
Vergadering LOC op dinsdag 01/02/2022. 
Mag er gespeeld worden op de dag van de bekerfinale 27/02/2022: nog geen beslissing genomen. 
Wat kan overwogen worden voor het uitspelen van de competitie: verlengen van de competitie, 
weekdagen, belangrijkheid van de wedstrijden afwegen …… 
De beslissing van het LOC zal onmiddellijk doorgegeven worden aan de clubs zodat ze weten hoe de 
competitie verder verloopt. 
Competitie en beach mogen elkaar niet hinderen. Compromis tussen competitie en beach zoeken. 
Mogelijke pistes besproken. 
Bespreking draaiboek beker :  wordt nog ingepland met de organisator Datovoc Tongeren. 
 
Beach: vergadering van 03/01/2022 
 
G sport: geen actiepunten 
9 maart : G sport symposium 
 
Scheidsrechters: 
Uitgestelde wedstrijden: veel opvolging door verantwoordelijke afzeggingen. 
Vormingsvergaderingen in januari: voorlopig uitgesteld. 
Volley magazine: mooi artikel over jonge scheidsrechter met ambitie om internationaal 
scheidsrechter te worden. 
 
Jeugdcommissie - jeugdwerking 
 
1ste jeugdtornooi is kunnen doorgaan met beperkte problemen. 
2de jeugdtornooi is voor volgend weekend: hopelijk niet al teveel afzeggingen. 
Opstarten van 2de ronde jeugdcompetitie verloopt uiteraard problematisch. 
Vergadering jeugdcommissie in Vilvoorde: 11 krachtlijnen voor volgend seizoen die in alle provincies 
zullen gelden. 
Jongens U13: nethoogte wordt aangepast naar 2m14 dit om de aanval te stimuleren. 
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Volgend seizoen wordt in onze provincie als een soort pilootproject een “competitie” (zonder 
kampioenen en met pro forma ranking) U20 en U18  3-3 ingericht voor jongens, meisjes of gemengd.   
Zo hoopt men laat ingestroomden, spelers die nog niet klaar zijn voor volwassenencompetitie, clubs 
met aantallen waar geen 6-6 mogelijk is,  tegemoet te komen. 
Competition creator: soms kleine moeilijkheden bij het ingeven van gegevens. 
Info moment plannen met de organisator van het programma en met de jeugdverantwoordelijken. 
 
IT en sociale media 
Sociale media : facebook – tweede wedstrijd zal gelanceerd worden. 
IT: 2 vergaderingen over de nieuwsbrief. 
Redactieraad is samengesteld met verschillende functies. 
Nieuwsbrief 1 verschijnt op 15/02/2022. 
Korte bespreking inhoud: commissie – club van de maand , persoonlijkheden binnen het volleybal 
enz. 
Vergadering over de website: duidelijk vernieuwen 
Nieuwe applicatie voor de jeugdscheidsrechters wordt ook aangemaakt. 
 
Financiën 
Enkele uitbetalingen staan geblokkeerd maar komen wel in orde. 
Normaal wordt er een factuur in  januari gestuurd naar de clubs op basis van alle gegevens- kosten 
en boetes  -  ingevoerd door de commissieverantwoordelijken  in Volleyadmin2 en afgesloten op 
31/12/2021 zodat de financieel bestuurder de facturatie kan doorvoeren. 
 
Bespreking geplande activiteiten Volley Limburg  2022 
 

Zaterdag/zondag 26-27 maart 2022 halve finales Beker van Limburg nationaal/provinciaal ( 26 maart 

Stalvoc / 27 maart Sparvoc) 

Zaterdag 16 april – maandag 18 april Bekerfinales te Tongeren : 

Programma’s worden definitief na korte bespreking met de organisatoren. 

Voor deze wedstrijden zal geen uitstel mogelijk zijn,  desnoods spelerslijst aanvullen met lagere 

ploeg/jeugd. 

Zaterdag 23 april: Finales eerste provinciale A jeugd te Helchteren 

Zaterdag 23- zondag 24 april :   kampioenschappen 2-2 te ? 

Zaterdag 30 april ?  Eindronden provinciale competitie  te ? 

Zaterdag 7 mei 2022 IPJOT voor prov. selecties geboortejaren 2009-2010 jongens en meisjes 

De Bemvoort, Pelt 

Zaterdag – zondag 14-15 mei : Vlaamse Jeugdkampioenschappen U15 

Zaterdag 14 mei 2022 :   Maaseik - meisjes 

Zondag 15 mei 2022 :  As - jongens 

- definitief programma :   te bespreken na publicatie van reglement en programma door VV : 

daarna korte meeting te plannen met Jaraco As en Greenyard Maaseik in de loop van 

februari. 
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- Beslissing te nemen :   inkom vragen door plaatselijke organisator in ruil voor medewerking 

praktische organisatie ;   enkele verantwoordelijken Volley Limburg ter plaatse. 

Bespreking van een algemeen draaiboek met info over alle  commissies 
Doorgeven van activiteiten – afspraken binnen de commissie 
 
Opvolging relanceplan   
Welke actiepunten plannen we om de clubs te helpen ? 
Het probleem rond het recruteren van scheidsrechters-jeugdscheidsrechters. 
Limbubeach stimuleren: meer locaties en meer tornooien. Oproep lanceren naar de clubs om 
tornooien te organiseren zal gebeuren na goedkeuring Bluebook Volley Vlaanderen. 
Aantrekken van jongens: werkgroep jongens is door volley Vlaanderen opgestart 
Op welke manier kunnen we G sport opnieuw opstarten ? 
 
Evaluatie inschrijvingen en kalender 2° ronde jeugdcompetitie  

Alles herbekijken naar volgend seizoen toe :   is 2de ronde voor alle leeftijden nodig ?  kan 

inschrijvingsprocedure duidelijker en strakker opgevolgd ?   zijn aanpassingen nodig in de 

Competition Creator ? 

 

Verplaatsen/annuleren jeugdbekertornooien 5/6 februari   

Is het misschien een optie om dit tornooi uit te stellen? Deze zouden normaal in veilige 

omstandigheden kunnen doorgaan. Duidelijke afspraken maken rond verluchting en gebruik maken 

van kleedkamers en cafetaria. 

Varia: 
Competitie: voorstellen worden besproken hoe eventuele eindrangschikkingen worden gemaakt bij 
onvolledige competitie. 
Verklaring op eer voor commissieleden – vrijwilligers: formulier doorsturen naar betrokkenen. 
 
Einde vergadering: 22u 30 
Volgende vergadering op donderdag 24/02 en hopelijk in Hasselt. 

 


