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VERGADERING BESTUURSORGAAN 28/04/2022 
 

 

Aanwezig:  Lambert Hilven, Jenthe Van Buggenhout, Peter Schepers, Richard Begas, Jan Martens, 

Katja Jaremko en Paul Lagae. 

 
 

1. Voorstel tot coöptatie van Katja Jaremko als verantwoordelijke G-Volley en recreatie van 

Volley Limburg  (tot aan de Algemene Vergadering van 14 juni 2022) wordt door 

bestuursorgaan unaniem goedgekeurd. 

2. Korte eerste evaluatie organisatie finales Beker van Limburg  :   algemeen een succesverhaal,  

echte evaluatie en financiële afrekening gebeuren half mei samen met Datovoc. 

3. Goedkeuring competitiereglement 2022-2023 en reglement Beker van Limburg. 

4. Goedkeuring jeugdcompetitiereglement 2022-2023.   

5. Goedkeuring homologatiereglement 2022-2023.   

6. Goedkeuring kosten-en boetelijst 2022-2023.  

Deze documenten worden zo snel mogelijk gepubliceerd en per mail aan de 

clubverantwoordelijken bezorgd,  inschrijving voor de competitie en beker start op 1 mei. 

7. Beachkalender Volley Limburg 2022 

- Verslag van een overlegvergadering die plaatsvond op 25 april ;  Hilde Vreys zal samen 

met Jan een overzicht maken van alle taken van de beachcommissie Volley Limburg 

zodat kan afgetoetst worden waar ondersteuning mogelijk is ;    doelstelling die door 

volledige bestuursorgaan wordt onderschreven is meer trainingen en tornooien te laten 

doorgaan op meer plaatsen in de provincie. 

- Reglement Limbubeach 2022 ;  de voorzitter heeft een amendement ingediend dat beter 

aansluit op een eerder genomen beslissing over het prijzengeld ;  dit amendement wordt 

goedgekeurd met 5 stemmen voor en 1 tegen. 

- Beslissing over verdeling voorziene financiële ondersteuning voor organisatoren van 

Beachtornooien : na een lange discussie en om inspraak te geven aan de organisatoren 

over een voorstel dat door de voorzitter in extremis werd ingediend, wordt beslissing 

over dit punt verdaagd naar volgende vergadering. 

- Planning selectietrainingen voor jongeren geboortejaren 2009-2010 ;  uitnodiging mag 

verstuurd worden. 

8. Werking commissies :    

a. Competitie : 

-  zaterdag 30/04 provinciale eindronden in Genk en Helchteren. 

-  annorama alweer zeer laat ontvangen van Volley Belgium ;  provinciale invulling volgt. 

b. Beach  (zie hoger) 

c. G-sport   

Voorzitter zal communicatie doen over aanstelling Katja en vraagstelling naar 

clubwerking en ideeën. 

d. Scheidsrechters  :   eerstdaags afsluitende PSC-vergadering. 

e. Jeugd   :    op 7 mei gaat IPJOT door te Pelt ;  goede samenwerking met VC Pelt ;  op 14-

15 mei gaan de Vlaamse Jeugdkampioenschappen door :   voor Limburg U15 meisjes op 
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zaterdag te Maaseik,  jongens op zondag te As met ook hier goede samenwerking met 

Greenyard Maaseik en Jaraco As. 

2-2 kampioenschap in Limburg slaat niet aan,  wel succes voor de tornooien van Jos 

Rutten. 

Selectietrainers :   opnieuw enkele wissels op komst. 

f. It en sociale media   ;   speciale nieuwsbrief verstuurd over de Bekerfinales 

 

9. Financiën   

- Er worden geen extra tablets aangekocht voor de organisaties van Volley Limburg ;  kan 

wel in de aanbestedingsvoorwaarden opgenomen worden dat de organisator ze ter 

beschikking moet stellen.  

- Het bestuursorgaan beslist dat alle aankopen namens Volley Limburg (medailles, bekers, 

ballen, …)  afgetoetst worden bij financieel bestuurder   (uitgaven > 200 € na goedkeuring 

bestuursorgaan)  ;   het feit dat iets in de begroting ingeschreven is, is geen vrijgeleide 

om dit zonder overleg aan te kopen. 

- Jaarverslag 2021 .  verlies 10.000 € wegens bijna geen inkomsten en verdeling van 10.000 

€ uit reserves aan clubs ; 

- Nog enkele facturen aan clubs van begin maart moeten betaald worden ;  Jenthe stuurt 

vriendelijke herinnering ; 

- Factuur seizoenseinde mag ook opgemaakt worden met o.a. verdeling boetepot tot 

6.000 € zoals eerder afgesproken. 

10. Voorbereiding AV Volley Limburg 14/06   

- Alle documenten hierover dienen beschikbaar te zijn uiterlijk 15 mei 2022  (financieel 

verslag, begroting 2022, jaarverslag commissies/werking Volley Limburg) 

 

De volgende vergadering gaat door op maandag 23 mei om 20.00 uur in Olympia     (verandering van 

dag wegens Hemelvaart op de voorziene datum van 26 mei) 


