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VERGADERING BESTUURSORGAAN 24/02/2022 
 

 

Aanwezigen:  Richard Begas, Lambert Hilven, Jan Martens, Peter Schepers en Paul Lagae. 

Verontschuldigd :   Maurice Hermans en Jenthe Van Buggenhout. 

 
 
Competitie: 
 
De ontmoetingscommissie heeft beslist dat uitstel omwille van coronabesmetting vanaf 1 maart niet 
meer mogelijk zal zijn ;  Lambert communiceert dit aan de clubs. 
In het weekend van 30 april – 1 mei gaan provinciale eindronden door voor bijkomende stijgers ;   

Lambert zorgt voor communicatie hierover ;  komen in aanmerking ;  bij de dames de 3des voor 

Promo 2, van Promo 3 en van Promo 4 ;  bij de heren de 3des en de 4des van Promo 3 ;  Lambert 

werkt eindrondereglement uit. 

De ontmoetingscommissie heeft een eerste versie van het competitiereglement uitgewerkt en plant 

een vergadering met geïnteresseerde bestuurders.   Het uniform competitiereglement voor Volley 

Vlaanderen is voorzien voor het seizoen 2023-2024. 

Beach:  
 
Jan heeft voorlopige kalender van Beachtornooien in Limburg opgemaakt met ook data voor 
Limbubeach ;   een oproep voor bijkomende organisatoren met het bijhorende bluebook wordt op 
onze website gepost. 
Op 14 mei gaat een start2beachvolley-activiteit door in Lommel ;  initiatie U12 en clinic voor trainers 
(jeugd)beach. 
Jan heeft wat vragen over VolleyAdmin-ledenadministratie voor beachspelers alsook over de vele 

administratie bij tornooien;  wordt doorgegeven aan VolleyVlaanderen. 

Scheidsrechters: 
 
Een volgende PSC-vergadering gaat door op donderdag 3 maart. 
Er zijn 1 kandidaat-jeugdscheidsrechter en 1 kandidaat-scheidsrechter aangemeld via het VV-
aanmeldingsformulier. 
Het weekend van 12-13 maart wordt extreem druk op alle fronten door een samengaan van 
competitie, beker en jeugdbeker,  met meerdere uitgestelde wedstrijden er bovenop. 
Overlijden van 2 gewezen scheidsrechters :  Ivo Meuwis en Rita Verrando ;  rouwbetuiging 
overgebracht aan familie door voorzitter PSC. 
 
Jeugdcommissie - jeugdwerking 
 
Het verloop van de jeugdbekertornooien en aanpassingen aan draaiboek werden besproken ;  voor 

volgend seizoen opnieuw duidelijk info geven voorafgaand aan inschrijvingen ;   afwegen of opnieuw 

infosessie of regiovergaderingen hierover georganiseerd worden. 

Voor het IPJOT van 7 mei is alles geregeld, met ook dank aan VC Pelt. 
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Aanduidingen van tornooiverantwoordelijken en scheidsrechters voor de VJCL-tornooien van de 

paasvakantie zijn gebeurd. 

 

Volgende vergadering op donderdag 24 maart om 20.00 uur in Olympia-Hasselt. 


