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VERGADERING BESTUURSORGAAN 23/05/2022 
 

 

Aanwezig:  Lambert Hilven, Jenthe Van Buggenhout,  Richard Begas en Paul Lagae 

Verontschuldigd :  Katja Jaremko (werk),  Peter Schepers (werk) en Jan Martens (geen reden 

opgegeven) 

 

1. Evaluatie organisatie finales Beker van Limburg  :   

- Er werd een afsluitende vergadering gehouden met Datovoc op woensdag 11 mei :  

lokale organisatie was zeer goed ; binnen Volley Limburg zijn enkele verbeterpunten :  

eenheid van commando,  versturen en opvolgen uitnodigingen,  opvolgen sociale media 

(vooral foto’s). 

- Financieel resultaat blijft positief (nog enkele kosten te ontvangen maar +/- 1.800 €) ;  

evenwel minder goed dan andere jaren ;  deels door corona, deels door bijkomende 

kosten. 

- Afweging nog te maken of we verder werken met officiële scheidsrechters als 

markeerder dan wel te leveren door organisator of aangeduide thuisploeg. 

 

2. Algemene Vergadering op dinsdag 14 juni 2022 om 20.00 uur in zaal Beversheem te Beverst 

- Financieel verslag  2021 en Begroting 2023 werden besproken ;  de voorzitter dringt aan 

om de vergadering met de rekeningnazichters nu snel in te plannen. 

- Jaarverslag van de vereniging :  beach en it/sociale media ontbreken nog. 

- Verkiezingen :   Jenthe (financieel bestuurder) en Richard 

(scheidsrechtersverantwoordelijke) zijn kandidaat voor een nieuw mandaat.   Katja is 

kandidaat om als bestuurder bekrachtigd te worden als verantwoordelijke G-sport en 

recreatie ;  voor de functie van provinciaal secretaris is Marc Daniels kandidaat. 

 

3. Beachkalender Volley Limburg 2022 

- Het bestuursorgaan keurt het voorstel subsidiereglement van de voorzitter goed alsook 

het amendement op het reglement Limbubeach 2022.  

- Dit wordt verder gecommuniceerd met de commissie beach en met de organisatoren. 

 

4. Werking commissies :    

a. Competitie    

- Overzicht van de inschrijvingen :  minder inschrijvingen ;  enkele reeksen (nog) niet 

volledig ;   laatste puzzelstukken worden nog gelegd. 

- Beker van Limburg :  schema is klaar ;  bekertrekking gaat door op woensdag 8 juni, 

wellicht te Genk – nog te bevestigen. 

- Annorama 2022 -2023 :   mag gepubliceerd worden. 

- Afrekening van het voorbije seizoen ;   in orde :  financieel bestuurder mag aanrekenen. 

b. Beach 

- Geen info ontvangen over selectietrainingen en reeds gespeelde tornooien. 

c. Scheidsrechters :   afsluitende PSC-vergadering op 2 juni 2022. 
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d. Jeugd 

- Evaluatie van het IPJOT 7/5/2022 :   zeer goede organisatie zowel van VC Pelt als van 

Volley Limburg ;   factuur mag betaald worden en verrekend aan andere provincies. 

- Evaluatie van de Vlaamse Jeugdkampioenschappen 14-15/5/2022 :  zeer goede 

organisatie zowel van Greenyard Maaseik als van Jaraco As ;   samenwerking met Volley 

Vlaanderen  (bekers, medailles, praktische afspraken) was chaotisch ;   onvrede hierover 

reeds doorgegeven. 

e. It en sociale media   

- Het Bestuursorgaan betreurt dat hiervoor betalingen uitgevoerd werden zonder 

voorafgaande opname in begroting en vooral zonder voorafgaande info of goedkeuring 

van bestuursorgaan. 

 

5. Financiën 

- Overzicht financiën eerste kwartaal 2022 ;  niet ontvangen  (wegens 

werkomstandigheden) 

- Welke vergoedingen voor vrijwilligers  ;  wordt verschoven naar volgende vergadering 

- Facturatie einde seizoen ;   mag gebeuren. 

 

6. Varia 

- Herinnering afspraken tussen commissies  (huishoudelijk reglement) en 

communicatieregels. 

- Bijzondere Algemene Vergadering Volley Vlaanderen 03/06/2022 ;  verkiezing financieel 

bestuurder.     Volley Limburg steunt kandidatuur van de heer Johan Van Riet. 

 

De volgende vergadering gaat door op donderdag 23 juni om 20.00 uur in Olympia      

 


