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VERGADERING BESTUURSORGAAN 24/03/2022 
 

 

Aanwezigen:  Lambert Hilven, Jenthe Van Buggenhout, Peter Schepers en Paul Lagae. 

Verontschuldigd :   Richard Begas en Jan Martens. 

 
 
Bij het begin van de vergadering wordt door de aanwezigen een moment van bezinning ingelast ter 
nagedachtenis van onze collega-bestuurder Maurice Hermans, die op 25 februari 2022 overleed. 
 

1. Stand van zaken organisatie finales Beker van Limburg ;    alles loopt zoals voorzien ;  er is een 

goede samenwerking met de plaatselijke organisatoren Datovoc en Handbal Tongeren. 

 

2. Beachkalender Volley Limburg 2022 ;    door de afwezigheid van de verantwoordelijke op 

deze vergadering wordt dit punt verschoven naar volgende vergadering.    Wel neemt het 

Bestuursorgaan de principiële beslissing geen prijzengeld meer te subsidiëren voor de 

tornooien Limbubeach ;   naast het integraal doorstorten van de inschrijvingsgelden wordt 

wel nog de in de begroting voorziene subsidie verdeeld onder de tornooiorganisatoren  (ook 

voor de jeugdtornooien dus). 

 

3. Financieel verslag KLVV 2021  :   kon nog niet voorgelegd worden omdat Volley Vlaanderen 

ons nog de bedragen moet bezorgen van een deel van de subsidies VV 2021. 

 

4. Algemene vergadering Volley Vlaanderen 25 maart 2022 ;  standpunten Volley Limburg .   

Geen opmerkingen ;   onze afgevaardigden zullen instemmen met verslag/jaarrekening 2021. 

 

5. Jeugdcompetitiereglement 2022-2023 ;   wordt even “on hold” gezet tot na vergadering 

Vlaamse Jeugdcommissie van 20 april en duidelijkheid over krachtlijnen. 

 

6. Werking commissies :    

a. Competitie   

- Provinciale eindronden gaan in principe door op zaterdag 30 april ;   modaliteiten 

worden eerstdaags vastgelegd. 

- Eerste lezing competitiereglement doorgegaan op 23 maart ;  slechts enkele 

wijzigingen voorzien. 

b. G-sport 

- We hebben aan Katja Jaremko gevraagd om dit verder op te nemen ;   op 6 maart is 

een geslaagd Zitvolley-tornooi doorgegaan in Genk. 

c. Jeugd 

- 23 april :  kampioenenwedstrijden en huldiging in Helchteren 

- 23-24 april :   2-2 kampioenschappen in Lanaken 

- 7 mei :  IPJOT in Pelt 

- 14-15 mei :   Vlaamse Jeugdkampioenschappen U15 in Maaseik en As 

d. It en sociale media :     
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- tweede nieuwsbrief wordt verstuurd 31 maart. 

- applicaties worden eerstdaags aangepast. 

7. Financiën 

- Actuele stand van inkomsten en uitgaven is besproken : geen opmerkingen 

8.  voorbereiding AV Volley Limburg 14/06 

- Eerste oproep zal verschijnen op website en per mail aan clubs ; 

- Alle info vanwege de bestuurders   (jaarverslagen, jaarrekening, begroting) moet 

klaar zijn tegen ten laatste 15 mei 

- Indien de rekeningnazichters hiermee akkoord gaan, mag het rekeningnazicht via 

een video-vergadering gebeuren 

 

 
 
Volgende vergadering op donderdag 28 april om 20.00 uur in Olympia-Hasselt. 

 


