
 
 
 

VERGADERING BESTUURSORGAAN 25/10/2022 
 

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

1. Toelichting financiële cijfers door Jenthe 
 

- Iedereen heeft overzicht gekregen en kunnen inkijken, geen bemerkingen 
- Facturatie eerste deel seizoen 22-23 is afgesloten en facturen naar clubs zijn verstuurd 
- Correctie door te voeren ivm SR-tekort. P. Reumers is effectief aangesloten bij Pelt. 

 
2. Volley Spike 

 
- Bestaat de mogelijkheid om een groepsaankoop te organiseren? Jenthe vraagt offertes op per 

25 – 50 – 100 
- Gebruik (verplicht vanaf 23-24) zeker toelichten op regiovergadering - nieuwsbrief 
- Verplicht tablet te gebruiken bij reservematchen, anders wordt boete toegepast 

 
3. Trainersopleidingen 

 
- Nieuwe opleidingen nog te fine-tunen 
- Opleiding met minder uren en geen examen initiator meer 
- Ideaal zou zijn uitleg door Kristof De Loose of één van de clubcoaches op de 

regiovergaderingen 
 

4. Aanbestedingen Vlaamse en Nationale eindronden 
 

- Zijn gemaild naar de clubbestuurders en gepubliceerd op de site 
 

5. Regiovergaderingen 
 

- Na alle corona toestanden kunnen we terug naar clubs gaan 
- Voorstel data:  Maandag  16/01 19h30 

                 Zaterdag  21/01 10h00 
  Donderdag  26/01 19h30 
 
Marc doet oproep naar clubs die dit willen/kunnen organiseren 
 

- Themas op volgende vergadering vast te leggen alsook concept 
   Bvb.: Volleyspike – Trainersopleidingen – Vrijwilligerswerk ..... 
 



- Marc doet oproep naar clubs die dit willen/kunnen organiseren met daarbij tevens de vraag 
naar welke themas zij eventueel willen bespreken. Daaruit kunnen we dan een selectie 
maken. 
 

6. Werking commissies 
 

- Competitie: -     zie verslag van Lambert  
- Wat met (weerkerend en toenemend) verbaal geweld, ook bij 

jeugdmatchen? (de betrokken clubs hebben zelf al actie ondernomen) 
- Als mogelijk thema te bespreken op de regio vergaderingen 
- Veronique actie opzetten omtrent Fair Play op Social Media 
- Bekerfinales zoals bekend naar Maaseik. 
- Op 15/11 nieuwe vergadering eenvormig competitiereglement samen met 

jeudcommissie 
- G-sport:  -     zie verslag van Katja 

- Er komt een G-sporthappening de maandag van de bekerfinales in de 2de 
hal 

- Na eerste gesprekken met clubs al enkele positieve gevolgen geweest. 
- Vraag naar tussenkomst Volley Limburg als er wedstrijdjes georganiseerd 

worden (bvb medailles – Consumpties) : te budgetteren 
 

- Scheidsrechters -   nog geen nieuwe vergadering geweest 
- 2 jeugd SR cursussen liggen vast, een derde is in aanvraag 
- 1 SR heeft verlof gevraagd voor de rest van het seizoen 
- Ivm het masterplan nationaal zullen ook in Limburg 2 clubs gezocht 

worden als pilootproject 
- Webinar Koen Luts over regels en fluiten jeugd op website zetten (Jenthe) 

 
- Beach   

- Na overleg met Antwerpen : project om gezamelijk regio trainingen aan te 
bieden (zonder concurrentie voor de bestaande clubs) 
Deze trainingen zullen niet gratis zijn 

- Nieuwe kalenders zijn in opmaak 
- Er komen ook Start-to-Beach tornooien 
- De voorwaarden voor tornooideelnamen en vergoedingen aan de clubs 

komen in Limburg, Antwerpen en Vlaams Brabant op één lijn. 
 

- Jeugd:  -     selectie 2011 is gebeurd 
- 11/11 Ipjot geb. Jaar 2009 in Vlaams Brabant 
- In allerheiligenverlof stages voor 2010 en 2009 
- 1ste regio tornooi op 23/10: minder kinderen, sommige clubs helemaal 

afwezig 
- Regels rond attestspelers worden creatief gebruikt, we krijgen clubs die 

andere clubs gaan controleren. Belangrijkste is uiteraard dat kinderen 
kunnen volleyballen, maar toch opletten dat er geen excessen komen. 

- Akkoord om 6 ballen aan te kopen voor Jos Rutten 
- Jeugdchampionsleague: alles is geregeld, onkosten moeten via 

Volleyadmin 
 
- Financiën -    nota over onkostenvergoedingen Volley Vlaanderen -> volgende  



   vergadering 
 

- IT-Social:  -     tegenwoordig weer veel last van Spam op de Volley Limburg  
        emailadressen 

- 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 

 
7. Sharepoint 

 
- Jenthe geeft demo hoe je op sharepoint geraakt 

Link: https://volleylimburg2.sharepoint.com/sites/Bestuursorgaan 
 
 

8. Varia 
Katja uit haar bezorgdheid over houding van sommige schreidsrechters 
 
 
 
Volgende vergadering dinsdag 22 november 20h00 Olympia Hasselt 
 
 


