
 Genk, Postdatum 

 Bestuursorgaan Volley LIMBURG – ORGANISATIECOMITE 

FINALES van de BEKER van LIMBURG 2022-2023 

Oproep tot organisatoren 

1. Wedstrijden 

Paaszaterdag 

 U11 Meisjes Terrein 1 

 U11 Jongens Terrein 3 

   

 U15 Meisjes Terrein 1 

 U15 Jongens Terrein 3 

   

 U-19 Meisjes Terrein 1 

 U-19 Jongens Terrein 3 

   

 Ombouwen zaal Centraal 

   

  Heren Provinciaal Centraal 

   

 Dames Nationaal Centraal 

   

 

Paasmaandag 

  2 – 2  Meisjes Terrein 1 

  2 - 2 Jongens Terrein 3 

   

 U13 Meisjes Terrein 1 

 U13 Jongens Terrein 2 

   

 U17 Meisjes Terrein 1 

 U17 Jongens Terrein 3 

   

 Ombouwen zaal  

   

 Special Olympics Centraal 

   

 Dames Provinciaal Centraal 

   

 Heren Nationaal Centraal 



Onderstaande afspraken gelden telkens voor zaterdag én voor maandag. 

2. Accommodatie 

De organiserende club zorgt voor: 

• Een gehomologeerde zaal (minimaal nationaal 3); telkens vooraf goed gepoetst en 
onderhouden tussen de wedstrijden  

• Voldoende ruimte en (zit)plaatsen (schatting bezetting: 1000 (za) , 1000 (ma)) 

• Minimum 3 speelterreinen. 

o Indien 2 wedstrijden op hetzelfde uur gespeeld worden dienen de  2 buitenste 
volledig  reglementair uitgeruste terreinen gebruikt te worden. Op het middelste 
terrein wordt een podium voorzien hetgeen gebruikt wordt voor de 
podiumceremonie . Deze moeten klaar zijn vanaf  8u. op zaterdag en maandag  

o Indien er slechts 1 wedstrijd gespeeld wordt, wordt er centraal (in de lengte) in de 
zaal gespeeld.  
Er moet dan elders plaats voorzien worden voor het podium voor de 
podiumceremonie. 

• Materiaal voor het goed verloop van de wedstrijden per terrein: reglementair net, 
paalbeschermers, markeerderstafels + stoelen, spelersbanken, scoreborden met naamplaatjes, 
wisselbordjes (alle wedstrijden vanaf U15), scheidsrechtersstoelen,  

• Minimum zes (6) (best acht (8)) kleedkamers voor de ploegen en minimum twee (2)  
kleedkamer(s) voor de scheidsrechters, elk met douche; alle met aanduiding van de gebruikers.  

• Ballenpomp, nethoogtemeter, manometer, reservenet, veegdoeken, ... 

• Voldoende oefenballen (In ballenkarren) 

• Specifiek voor jeugdwedstrijden 

o Twee (2) reglementair uitgeruste terreinen, van elkaar afgebakend (netten, tribunes, 
geen ondoorzichtige schermen) (let op: nethoogten en afmetingen speelveld) 

o Twee (2) reglementaire scoreborden. Deze borden dienen zo geplaatst te worden dat 
ze beiden duidelijk zichtbaar zijn voor de toeschouwers en scheidsrechters. 

o Twee (2) wedstrijdballen per wedstrijd + reserve wedstrijdbal;  
Let op: Bal  2 – 2 : bal van 210 gram 

• Specifiek voor wedstrijden die centraal (in de lengte) worden gespeeld  

o Eén (1) reglementair uitgerust terrein (minimaal Nationale 3) 

o Drie (3) reglementaire scoreborden. Twee scoreborden dienen, in de hoeken van de 
zaal, zo geplaatst te worden dat ze beiden duidelijk zichtbaar zijn voor de 
toeschouwers en scheidsrechters. Het derde scorebord dient geplaatst te worden op 
de wedstrijdtafel. 

o Vijf (5) wedstrijdballen per wedstrijd  
Let op: Ballenrapers verplicht tijdens deze wedstrijden 

 

 

 



• Extra sportieve benodigdheden 

o Voor deelnemende ploegen 

▪ Vuilnisbakken:  toiletten / kleedkamers 

▪ Affiches met tijdsschema van de wedstrijden 

▪ Voldoende  water   : gratis ter beschikking gesteld. 

o Entertainment 

▪ Een degelijke geluidsinstallatie (met microfoon op statief in de zaal). 

o Veiligheid 

▪ E.H.B.O. lokaal (o.a.: ijsbox  gevuld met ijs of ijszakjes, telefoonnummer dokter 
van dienst en hulpdiensten, Rode Kruis,...): zie ook homologatiereglement  

o Ontvangst bezoekers 

▪ Duidelijke en voldoende bewegwijzering naar de sporthal.   

▪ Voldoende sanitaire voorzieningen (toiletten) voor het publiek; tussendoor 
regelmatig proper te houden   

▪ Voldoende parkeermogelijkheden (zie aantallen); de parking dient gratis te 
zijn tenzij het politiereglement dat anders voorziet. 

▪ Cafetaria en/of een eventueel aangepaste ruimte die voldoende capaciteit 
biedt (zie aantallen) 

o Voor pers 

▪ Tafels met stoelen voor de pers; de nodige persfaciliteiten 
(internetaansluitingen, evt. een aparte persruimte)  

o Voor Volley Limburg 

▪ Een ruimte  ter beschikking stellen van Volley Limburg voor de “Hospitality” 
van Volley Limburg, bij voorkeur met uitzicht op de zaal. Deze ruimte dient ter 
beschikking te zijn op zaterdag of op maandag. (cap. ongeveer 100 personen) 

▪ Een secretariaatsruimte (minimaal 15m2) (met uitzicht op en dicht bij de 
terreinen) 

▪ Een afgeschermde plaats voor de trofeeën  

▪ Op een aparte tribune, centraal gelegen, voorzien voor de  genodigden van 
Volley Limburg, inclusief voorzitter en secretarissen van de finalisten 
(schatting bezetting tribune 20 plaatsen zowel zaterdag als maandag) 

▪ Een degelijke internetaansluiting 

 

 
  



3. Personeel 

Algemeen principe: voldoende personeel noodzakelijk voor een degelijke organisatie.  

Voorzien door organisator:  

• 1 algemeen verantwoordelijke met beslissingsrecht voor de organisatoren 

• 1 persoon voor opvang van ploegen en scheidsrechters en voor toezicht op de kleedkamers 

tijdens de wedstrijden (constante functie) 

 

•  1 zaalverantwoordelijke 

• 1 volwassene verantwoordelijk voor de terreinvegers en ballenrapers. 

• 2 terreinvegers en 5 ballenrapers voor de finales vanaf het moment dat de wedstrijden 

centraal gespeeld worden. 

o In uniforme kledij en op de hoogte zijn van hun taak “3 ballensysteem”  

• 2 volwassenen of 4 jeugdspelers voor bediening van de scoreborden + ballen verzamelen.  

• 1 presentator voorzien voor de presentatie en de animatie. Het draaiboek hiervan dient op 
voorhand met de verantwoordelijke van Volley Limburg afgesproken te worden.   

              

Voorzien door Volley Limburg 

• De markeerders voor elke wedstrijd, zowel bij de jeugd als bij de senioren. De markeerder kan 
bijgestaan worden door  twee hulpmarkeerders van de finalisten. 

 
 

4. Financieel 
 

• Kosten voor organisator 
o Alle kosten voor de huur van de zaal en van alle andere accommodaties alsook  alle 

algemene organisatiekosten (drukwerken, affiches, verzekeringen, steunkaarten voor 
de inkom, programmaboekjes, ...) 

 
o De organiserende club zorgt zowel op zaterdag als op maandag voor een degelijke 

maaltijd voor de provinciale organisatieverantwoordelijken (10 personen*) die in een 
aparte ruimte genuttigd kan worden (spaghetti, koude schotel, pasta, croques e.d.). 
*Indien er extra maaltijden aangevraagd worden, worden deze door Volley Limburg 
bekostigd.  

 

o De organiserende club zorgt ook permanent voor koffie en/of thee. De kosten hiervan 
zijn voor de organiserende club. 

 

• Kosten voor Volley Limburg 
o De organiserende club bezorgt aan de provinciale organisatie   bonnen voor 500 

consumpties; de hiervan gebruikte bonnen worden nadien aan 80 procent van de 
verkoopprijs afgerekend (250 consumpties  voor zaterdag en 250 consumpties  voor 
maandag).  

o Aankoop van de trofeeën, medailles  



o Vergoeding voor de scheidsrechters. 

•  
5. Toegang tot Finales Beker van Limburg 

 

• De toegang wordt georganiseerd door de organiserende club. De toegangsgelden komen toe 
aan de organiserende club. De organiserende club zal op ieder ogenblik de controle op alle 
inkomverrichtingen door het organisatiecomité Volley Limburg toelaten.  
 

• Alvorens de steunkaarten voor de inkom worden gedrukt, dient een voorbeeld ter 
goedkeuring aan het organisatiecomité Volley Limburg voorgelegd te worden. 

 

• Voor bezoekers 
o De maximale prijs is 8 euro, telkens geldig per dag voor alle wedstrijden.  

 
o Jeugd onder de 16 jaar heeft vrije toegang. 

 

• Voor deelnemende clubs/ploegen 
o De voorzitters en secretarissen van de finalisten, hebben telkens met hun partner 

gratis toegang op de dag dat hun club speelt. 
 

o Spelers (max 14 per ploeg voor de volwassenen, U-19, U-17 en U-15 en max 8 per 
ploeg voor de U-13 en U-11) en 3 begeleiders per ploeg hebben gratis toegang en 
worden tot de kleedkamers toegelaten. De ploegen hebben op voorhand hun 
deelnemers bekend gemaakt en krijgen zoveel gratis kaarten als er deelnemers op het 
wedstrijdblad worden ingeschreven (max 14 + 3) (U13-U11: max 8+3 en 2 – 2 : max 4 
+ 2). 

 

• Voor officiëlen 
o De organiserende club zal aan het  organisatiecomité Volley Limburg op voorhand 75 

(zat) en 75 (ma) vrijkaarten overhandigen. Deze aantallen zijn extra boven de 
voorzitters en secretarissen van de deelnemende finalisten. 
 

o Officiëlen en scheidsrechters hebben op vertoon van hun scheidsrechterskaart of op 
vertoon van een voor het lopend seizoen gevalideerde kaart van Volley Belgium, de 
LIGA, het FVWB of Volley Vlaanderen vrije toegang op voorwaarde dat ze zich 
aanmelden bij de organisatie van Volley Limburg. 

 

 

  



6. Publiciteit / Sponsoring 

• Sponsoring 
 

o De Bekerfinales zijn een hoogdag voor het Limburgse Volleybal en verdienen dus een  
vlekkeloze organisatie. De organiserende club is vrij om sponsoring te zoeken voor 
deze organisatie. De sponsoractiviteiten mogen de finale-organisatie en in het 
bijzonder de sportieve afwikkeling hiervan in geen geval verstoren of belasten. 

 
o De organiserende club heeft het recht om in de marge van de organisatie, op eigen 

initiatief, maar buiten de sportzaal, extra activiteiten te organiseren (externe 
reclamepanelen, reclameboekje, promotionele acties, tombola, cafetaria, ...) mits 
goedkeuring van de organisatieverantwoordelijke van Volley Limburg. Alle inkomsten 
hiervan komen aan de organiserende club toe.   

 
o Er moet in de zaal publicitaire ruimte voorzien worden voor de  sponsors van Volley 

Limburg en eventueel banners en/of vlaggen.   
 

o Volley Limburg heeft ook het recht om sponsoring aan te gaan maar de organiserende 
club noch Volley Limburg kunnen exclusieve sponsorovereenkomsten aangaan zonder 
wederzijdse toestemming.  

 

• Publiciteit 
 

o Elk publicitair materiaal omtrent de organisatie dient te vermelden: “organisatie in 
samenwerking met Volley Limburg”, inzonderheid op de steunkaarten van de inkom, 
sociale media en op affiches. Aan de achterzijde van de steun-, inkomkaarten dient de 
tekst van het “Limburgs volkslied” gedrukt te worden (2 strofen). 
 

o De organisator dient  twee professionele (club)fotografen ter beschikking te stellen voor 
het maken van foto’s op de finaledagen. Alle fotomateriaal wordt rechtenvrij ter 
beschikking gesteld aan Volley Limburg.  

 
o De organisator verzamelt ook videobeelden (wedstrijden, prijsuitreiking, publiek, 

randanimatie) van de 2 finale-dagen. De beelden en de compilatie hiervan worden 
rechtenvrij ter beschikking gesteld aan Volley Limburg. 

 

 
  



7. Bijkomende voorwaarden 
 

• De organiserende club moet volledig voldoen aan alle wettelijke voorschriften en 
veiligheidsvoorzieningen voor het inrichten van dergelijke manifestaties (Sabam, billijke 
vergoeding, gemeentelijke reglementeringen, brandweercertificaat, verzekeringen,...).  
De organiserende club is verantwoordelijk voor de veiligheid. De organiserende club moet een 
polis Burgerlijke Aansprakelijkheid afsluiten, (organisatieverzekering m.b.t.de desbetreffende 
organisatie). Bewijs hiervan moet aan het organisatiecomité Volley Limburg worden 
voorgelegd. 
 

• Er is geen enkel verhaal mogelijk op Volley Limburg of zijn verantwoordelijken.  

• Het  organisatiecomité van Volley Limburg coördineert en superviseert het tornooiverloop en 
heeft hierin als enige beslissingsrecht.  
 

• De prijsuitreikingen worden georganiseerd door het organisatiecomité van Volley Limburg. 
Afspraken kunnen gemaakt worden voor een inbreng van de organiserende club in deze. 
(Draaiboek opmaken) 

 

• Over alle aspecten van de organisatie en over de praktische uitwerking ervan zal op voorhand 
overleg gebeuren tussen de organiserende club en het organisatiecomité Volley Limburg. 

 
  



8. Biedingen 

Alleen Volley Vlaanderen-clubs met stamnummer startend met L-  kunnen mededingen voor de 

organisatie. Clubs die een bod uitbrengen verklaren zich akkoord met de opgelegde 

organisatievoorwaarden van deze oproep en onderschrijven die.  

De biedingen, ondertekend door voorzitter en secretaris, dienen aangetekend te worden 
verzonden naar:  

De heer  Marc Daniels, Evence Coppeelaan 96 Bus 11 te 3600 Genk. 

 

Als uiterste poststempel geldt   7 oktober 2022 ; ze mogen ook persoonlijk afgegeven worden tegen 

ontvangstbewijs aan de provinciale secretaris tot   8 oktober 2022 om 12.00 uur.  

Biedingen die, ongeacht welke omstandigheden, die datum en uur niet respecteren kunnen niet 

in aanmerking worden genomen.  

Het bod moet in een gesloten omslag zitten die het opschrift draagt “Beker van Limburg, editie – 

2022-2023“. Samen met het bod moet de zaal (zalen) vermeld worden waar de inrichting kan 

doorgaan. 

Tevens dient in bijlage een attest van de zaaleigenaar te zitten met de vermelding dat de zaal 

beschikbaar wordt gesteld op de data van de organisatie. 

De biedingen zullen geopend worden door het Bestuursorgaan Volley Limburg op 11 oktober 

2022 om   19.30 uur in: 

 Zaal Olympia 

Kuringersteenweg, 242 

3500 Hasselt 

Het   Bestuursorgaan Volley Limburg houdt zich het recht voor om te beslissen of de offerte de 

nodige waarborgen biedt, vooral wat de infrastructuur betreft  waar de organisatie zal doorgaan. 

Bij weigering van een offerte zullen de motieven vermeld worden. 

Het Bestuursorgaan Limburg houdt zich het recht voor te  beslissen aan wie de organisatie 

toevertrouwd wordt, na inachtname van het voldoen aan de aanbestedingsvoorwaarden.   

In geval van gelijkheid zal het lot beslissen. 

Indien de zaal, na controle, niet voldoet aan de vereiste voorwaarden komt de 2de meest 

biedende club terug in aanmerking voor organisatie. 

Alle clubs kunnen aanwezig zijn bij de opening van de biedingen. 

 

De biedingen betreffen een bedrag van minimaal  8500 euro. Het bod dient te worden 

afgerekend binnen de 14 (veertien) dagen na het evenement,  maar met een voorschot van 

4.000 euro te betalen vóór 14/01/2023. 

Clubs kunnen ook biedingen insturen voor één tornooidag, hetzij op zaterdag   8 april 2023, hetzij 

op maandag   10 april 2023 



In dat geval betreft de bieding per dag : 

Voor zaterdag : minimaal  4500 euro, met een voorschot van  2500 euro vóór 14-01-2023 

Voor maandag : minimaal  4500 euro, met een voorschot van  2500 euro vóór  14-01-2023 

Voor iedere laattijdige betaling van zowel voorschot als afrekening wordt bij wijze van 

ingebrekestelling een extra kost van 10% op het totaalbedrag aangerekend. Clubs kunnen dat 

afzonderlijk doen of op voorhand met elkaar afspraken maken om samen te organiseren 

De eindafrekening gebeurt uiterlijk op 15 mei 2023 

 

Voor Volley Limburg 

 Lambert Hilven       

      

      Organisatiecomité Volley Limburg 

 


