
 
 
 

VERGADERING BESTUURSORGAAN 27/09/2022 
 

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

1. Aanstelling verantwoordelijke Social Media 
 

- De kandidatuur van Veronique als commissie verantwoordelijke wordt unaniem aangenomen 
- Naam commissie wordt IT & Social Media – ook in het huishoudelijk reglement aanpassen 
- Nieuwsbrief valt ook onder deze commissie 

 
2. Beach Commissie 

 
- Kurt geeft toelichting bij de Power Point die iedereen al gekregen had en verduidelijkt enkele 

cijfers. 
- Het bestaande subsidiereglement is gebaseerd op het prijzengeld dat bij tornooien uitgekeerd 

werd. Aangepast reglement is welkom 
- Communicatie naar clubs, spelers mag uiteraard door de commissie zelf gebeuren 
- Bestaande niet gebruikte bekers/medailles van dit seizoen hergebruiken (datumplaatjes 

aanpassen) 
- Factuur hiervoor mag betaald worden zodra wij ze ook effectief in ons bezit hebben. (Kurt 

haalt deze af bij de leverancier) 
 

3. Conclaaf Volley Vlaanderen 
 

- Nog geen verslag vanuit Volley Vlaanderen ontvangen 
- Meest aangehaalde punten waren gebrekkige communicatie, problemen met interne werking 

van VV en gebrek aan voeling met de werking aan de basis en in de provincies 
 

4. Financiën 
 

- Door omstandigheden kan Jenthe nog geen exacte cijfers voorleggen. Afspraak is dat de 
cijfers uiterlijk zondag 01/10 ’s avonds aan alle bestuurders bezorgd worden. 

- 1ste facturen naar de clubs mogen ingeleid worden zodat deze ca. midden oktober kunnen 
verstuurd worden 

- Rechtzetting afwezige club AV : Molenbeersel en DV Hasselt waren verontschuldigd, dus 
boete enkel toepassen voor LVL Jaraco Genk, Beachvolley Maaseik en Beach Generation 

- Nog 9 clubs niet orde met homologatie (na controle nog 6). Deze clubs worden door Marc 
aangeschreven om dit voor 7 oktober in order te brengen, anders volgen boete en in het ergste 
geval forfaits 

- Voor de boekhouding dit seizoen nog de Octopus licentie van Jenthe gebruiken, vanaf 
01/01/23 terug eigen licentie Volley Limburg. 
 
 



5. Volley Spike Youth 
 

- Alles zou intussen werken, ook voor de jeugd. 
- Voor 2022-2023 in Limburg nog niet verplicht 
-  
6. Werking commissies 

 
- Competitie: -     we worden jammer genoeg weer geconfronteerd met late (algemene)  

        Forfaits. Weinig tegen te doen en soms jammere reacties van andere clubs 
- Controle wedstrijdbladen: eerste checks gedaan en inventaris meest 

voorkomende fouten opgelijst. Dit wordt aan de clubs medegedeeld, vanaf 
15/10 effectieve boetes. 

- Éénvormig competitiereglement: eerste draft is komende maar er zijn nog 
discussiepunten 

- Lambert moet het vervolg van de beker (algemene trekking) nog 
publiceren en ook de verslagen van de commissie nog naaar de leden vann 
het BO doorsturen 

- Voorstel is om alle verslagen te posten op One Drive / Share Point 
Is makkelijk en voor iedereen toegankelijk  

- Nog geen kandidaturen Bekerfinales ontvangen 
-  

- G-sport:  -     17/10 vergadering met de bestaande clubs 
- Er zijn 7 extra geïnteresseerde clubs, die volgen later 
- Er blijft een tegenstelling in visie tussen Katja en Volley Vlaanderen. 

Katja doet in Limburg op haar manier verder. 
 

- Scheidsrechters -   er zijn 2 vormingsvergaderingen geweest, de lijst afwezigen moet nog  
         verwerkt worden. 

- Er komt een cursus 2de SR voor jonge scheidsrechters die dan koppels met 
ervaren SR gaan vormen in het kader van opleiding naar de toekomst 

- Jeugd SR: cursus wordt momenteel herschreven 
- Samenwerking met ontmoetingen: competitiereglement wordt SR 

commissie in januari onder loep genomen en daarna met ontmoetingen 
besproken 

- Jeugd:  -     ook hier meer forfaits als vroeger, ook voor de bekertornooien, vaak zeer  
        laattijdig  

- Selecties: gebrek aan trainers voor jongens, is voorlopig nog net op te 
vangen door te combineren, maar is zeker niet ideaal. 

- Moeilijk aan gegevens van jonge trainers te geraken (GDPR) 
Proberen via Kristof De Loose 
Veronique lanceert een “vacature” op social media, Peter zorgt voor input 
Jeugd Championsleague: alles verantwoordelijken OK en de SR-kosten 
zouden via Volley Admin moeten lopen. 

 
- Financiën -    Excuses Jenthe voor afwezigheid vorige vergadering. 

-    Algemene voorwaarden : niet dringend doorgeschoven naar volgend BO 
-    Jenthe bezorgt iedereen nog een update van de laatste versie onkostennota 

  



 
 

- IT-Social:  -     toegangscodes voor Veronique aangemaakt 
- Virusscanner mag aangekocht worden 
- Licenties Microsoft : voorlopig behouden, naar de toekomst Sharepoint 

gebruiken, dan hebben we sowieso minder licenties nodig en kan er 
eventueel afgebouwd worden 

 
 

 
 
8) Varia 
 
 
Reservematchen in Volleyspike : moet met volledige markering zoals een hoofdmatch 
Scheidsrechtertekorten worden door Paul gepubliceerd 
 
 
 
 
Volgende vergadering dinsdag 25 oktober 20h00 Olympia Hasselt 
 
 


