
 
 
 

VERGADERING BESTUURSORGAAN 23/06/2022 
 

 
Aanwezig:   Paul Lagae, Richard Begas, Peter Schepers, Lambert Hilven, Katja Jaremko 
  Kurt Soons, Jenthe Van Buggenhout, Marc Daniëls 
 
 

1. Voorstel tot coöptatie verantwoordelijke Beach 
 

- Sinds AV geen nieuwe kandidaturen ontvangen 
- Voorstel om Kurt Soons te coöpteren wordt unaniem aangenomen. Hij maakt vanaf nu deel 

uit van het Bestuursorgaan – zonder stemrecht  tot bevestiging op volgende AV 
 

2. Introductie nieuwe secretaris en afspraken over vaste vergaderdatum, manier van 
werken 
 

- Paul stelt Marc Daniëls voor. 
- Na overleg ivm persoonlijke voorkeuren wordt de 4de dinsdag van de maand vastgelegd als 

vaste vergaderdag. 
 

3. IT en Social Media 
 

- Geen nieuwe kandidaten, wordt voorlopig door Jenthe verder opgevolgd 
- Wel nog actief blijven zoeken naar nieuwe kandidaat 

 
4. Werkingsmiddelen 

 
- Zowel Katja als Marc geven aan een laptop nodig te hebben. 
- Aankoop van 2 exemplaren wordt goedgekeurd, budget ca. 750€ 
- Wel goede opvolging invantarisatie voorzien wie wat in gebruik heeft 

 
5. Beachkalender Volley Limburg 

 
- Kurt heeft op 22/06/2022 met Jan Martens samengezeten voor de overdracht van de 

bevoegdheden 
- Voor tornooi weekend 25-26/06 in Maaseik draait Jan nog mee 
- Er zijn nog 10 tornooien te gaan dit seizoen, voorstel Kurt is om de organiserende clubs de 

tornooileiding te laten doen. Kurt zelf zorgt wel telkens voor de opmaak van de 
westrijdschema’s. -> BO is akkoord 

- Tornooi in Genk op 23-24/07 is tevens Limburgs kampioenschap voor senioren 
Hier moeten wel nog prijzen voorzien worden. Wie zorgt hier voor? 
Mailing ivm Limburgs kampioenschap uiterlijk eind week 26 (ontwerp mailing vrouw 
Jenthe) 

- Bestaande agenda wordt afgewerkt, daarna geen verdere activiteiten voor dit beach seizoen 



 
 

6. Werking commissies 
 

- Algemeen :  -     terug werk maken van kalender met alle vergaderingen (Marc) 
- verslagen van commissies op regelmatige basis delen met BO 
- ook verslagen van nationale/vlaamse commissies delen met BO 

 
- Competitie: -     op 30/06 afsluitende vergadering seizoen 21/22 

- bekertrekking is gebeurd en kalenders gepubliceerd 
- 2 clubs met “ernstige klachten” over kalender, clubs hebben nood aan  
- betere uitleg hoe de kalender samengesteld wordt. Bespreken op 

vergadering 30/06 
- promoboek (éénvormig competitiereglement ligt al een hele tijd stil. 
- voor seizoen 22-23: heren 6 teams en dames 4 teams minder 
- probleem jongens groeit: nog slechts 7 jeugdreeksen in alle categorien 

samen – speciaal aandachtspunt voor clubcoach Martijn Bekaert 
- start nieuwe competitie weekend 18-19 september 
- eerste beker poulematchen weekend 03-04 en 10-11 september 
- heren promo 3 zijn 2 reeksen van 8 ploegen, dus nacompetitie zodat ze 

toch 21 wedstrijden hebben (eerste 4 en laatste 4 van beide reeksen 1 x 
tegen mekaar) 

- voorzitter VL vraagt aan commissie advies over organisatie/format ½ 
finales Beker van Limburg  agandepunt voor 30/06 

- op vraag van Paul bevestigt Lambert dat de reeksindeling bij de heren nog 
aangepast wordt: de winnaar van de testwedstrijd bijkomende stijgers uit 
Promo 3 was inderdaad Pelt B zodat deze zijn plaats krijgt in Promo 2 en 
Riemst C terug ingedeeld wordt in Promo 3. Lambert doet de nodige 
aanpassingen en verwittigt alle betrokken clubs. 

 
- G-sport:  -     nog niets nieuw onder de zon, Katja werkt strategie uit voor volgend  

        seizoen. 
 

- Scheidsrechters -   er is een vergadering geweest begin juni, verslag volgt 
- 2 vormingsveraderingen gepland augustus 22 + 1 waarnemers vergadering 
- opleidingsplan voor jonge scheidsrechters, als 2de met vaste partner als 

koppel 
 

- Jeugd:  -     draaiboek jeugdbeker is klaar en verstuurd, grootste aanpassing: identiek  
       reglement voor elk tornooi en elke leeftijd 
- planning selectietraining 22/23 is klaar 
- Voltis is voorzien op 03/09 in Helchteren 
- er zijn de laatste tijd veel veranderingen gebeurd in het team van 

Clubcoaches, het nieuwe team is klaar voor de uitdagingen. 
- Boost to Volley werd gisteren verduidelijkt (niet gratis!) 
- Brecht Van Kerkchove komt trainingen VV geven op maandagen 
- Bekertornooien starten weekend 10-11/09 
- 2/2 komt zeker terug in programma Beker van Limburg 
- Gesprekken met (extra) selectietrainers lopen nog  



 
 

- IT-Social:  -     toegangscodes nieuwe leden BO zijn aangemaakt 
-     Homologatie aanvragen staan open op de site 
-     Facebook wedstrijden krijgen te weinig weerklank 
-     vraag Lieve De Bleser om betalende versie van Flickr te krijgen om  
       foto’s on-line te zetten (budget ca. 75€ / jaar): akkoord 
       Belangrijkste is : foto’s snel online (zeker bij bekerfinales) 
- De 2 opties worden bekeken 

 
 
7) Financiën: 
 
- iedereen heeft overzicht ontvangen 
- Jenthe bezorgt uitleg over verschillen die Paul opmerkt 
- openstaande facturen aan Volley Vlaanderen van februari: geen aangetekende maning  
   sturen, wordt persoonlijk opgevolgd door Paul 
- vergoeding vrijwilligers : nieuwe tarieven worden 01/07 van kracht 
- Jenthe mailt formulier onkostenvergoeding naar alle leden BO  
- definitieve afrekening Beker van Limburg: Jenthe wacht nog op 2 onkostenota’s 
- vraag Lambert om inzicht hoeveel spelers er aanwezig zijn op beachtrainingen om kosten    
  voor bvb indoorhal te rechtvaardigen 
  Kurt zorgt voor opvolging vanaf volgend seizoen 
-er zal een wedstrijd georganiseerd worden met als prijs een shirt en een meet & greet met  
  Dries Koelkoren 
 
8) Varia 
 

- scheidsrechters voor tornooien Maart – April – Mei eindelijk betaald 
oorzaak was Probleem met doorsturen informatie 
VV betaalt sowieso pas op 4 weken  
Richard geeft toelichting op volgende SR vergadering 
 

- volley youth zou klaar zijn, volgende seizoen testen, verplicht vanaf 23-24 
 

- Beach: Kurt werkt nieuw concept uit tegen september voor verdere werking Beach en zoekt 
(nieuwe) leden voor zijn commissie 

 

- Lambert uit onvrede over de manier waarop het ontslag van Jan Martens verlopen is, niet 
over de beslissing zelf, maar alles had op een menselijkere manier kunnen gebeuren 

 

- Algemene Vergadering Volley Limburg: het geheel werd als saai ervaren. Hoe kunnen we dit 
in de toekomst aantrekkelijker maken? Suggestie om dit meer als een netwerkevent op te 
vatten en de andere leden van het BO er meer bij te betrekken.  

 

- Inventaris + archieven Volley Limburg 



Er zitten nog heel wat spullen van Volley Limburg, zowel sportmateriaal als bvb een TV-
scherm, oude trofeeën verdeeld bij meerder bestuurders alsook nog het archief in een box in 
Heusden. Hier dient een duidelijke inventaris van opgemaakt te worden zodat dit gericht kan 
gebruikt worden (bvb. Sportmateriaal voor selectietrainingen, ballen voor G-sport, ....) en ook 
te bepalen wat er echt moet bijgehouden worden en wat eventueel weg kan. Iedereen graag 
aan Marc doorgeven wie wat bij zich thuis bewaart en Paul, Marc en Lambert maken 
afspraak om de box te inventariseren / op te ruimen. 
 
 
Volgende vergadering dinsdag 23 augustus 20h00 Olympia Hasselt 
 
 


