
 
 
 

VERGADERING BESTUURSORGAAN 22/11/2022 
 
   

Aanwezig:      Paul Lagae, Richard Begas, Peter Schepers, Lambert Hilven, Veronique 
                        Vastmans, Kurt Soons, Jenthe Van Buggenhout, Marc Daniëls 
Verontschuldigd: Katja Jaremko 
  
  
1.     Regio vergaderingen 
  
-        4 kandidaturen ontvangen, data en plaatsen die zijn toegewezen: 
      16/01 Elvoc Elen – 21/01 Bepavoc Beringen – 26/01 Davost Sint Truiden 
-        Thema’s aangebracht door BO:  
      Volleyspike Youth – Fairplay – Jeugdscheidsrechters – Uniform jeugdreglement - Beach 
-        Marc vraagt na op welke manier clubcoaches hierbij betrokken kunnen worden 
-        Netwerkmoment voorzien 
-        Deelnemers vragen om op voorhand in te schrijven 
  
2.     Nota onkosten Volley Limburg 
  
-        Unaniem goedgekeurd – regeling gaat vanaf nu in voege 
  
3.     Fair Play 
  
-        Commissie Social Media werkt actie uit 
-        T-shirt Gert Van Walle te winnen 
-        Bvb. Actie rond Sint en brave kindjes – week van de Fair Play met prijzen voor de      
      ludiekste actie op club- of ploeg niveau 
-        Marc vraagt na als er al niet iets dergelijks in de planning van Volley Vlaanderen zit 
  
4.     AV Volley Vlaanderen 16/12 
  
-        AV is verlaat om voldoende tijd te hebben om het budget op te stellen 
-        20-21 wordt afgesloten met een negatief resultaat 
-        Een aanpassing/indexering van de lidgelden en clubbijdragen ligt op tafel 
  
5.     Werking commissies 
  
-        Competitie:    -     vervolg competitie Promo 3 heren – play-offs worden deze week  
                              gecommuniceerd 

-        2de inschrijvingsperiode jeugd van 23/11 tot 11/12 
Alles moet opnieuw ingeschreven worden 
Kalenders 2de ronde worden uiterlijk op 18/12 gepubliceerd 
-        De eerste schorsingen komen er aan, wordt op vergadering commissie 
van 23/11 besproken 
-        Na 11/11 worden de voorziene boetes toegepast 



-        G-sport:          -     zie verslag van Katja 
      Vooral positief dat er eindelijk ook een productieve vergadering geweest is  
      Met VV 

  
-        Scheidsrechters -   in de provincie niets nieuws te melden 

-        1ste deel masterplan is binnen, wordt verder besproken, opmerkingen  
                                   moeten voor einde van de maand doorgestuurd worden 
-        Beach               

-        Dries Koekelkoren is aangesteld als verantwoordelijke Beach binnen    
     VV 
-        Het project Limbubeach wordt herbekeken, bedoeling is onder de   
      naam Beach4you een laagdrempelig concept op te starten 
-        Meerdere clubs hebben al toegezegd voor organisatie van tornooien 
      As – Genk – Kinrooi – Hasselt, voor Maaseik, Lommel en Pelt is het   
      nog wachten op antwoord. 
-        Nationaal blijven er nog verschillen in sommige provincies ivm   
     inschrijvingsgelden. 

  
-        Jeugd:             -     Ipjot enkel voor de oudsten, goede prestaties van zowel jongens als  
                                   meisjes 

-        Volgende Ipjot op 07/01 in Diksmuide ipv Roeselare – bus voorzien 
      Geb. Jaren 2009 (afsluittoernooi) en 2010 
-        Peter heeft contact genomen met gemeente Heusden-Zolder in verband   
     met eventueel gebruik van nieuwe sporthal (6 pleinen) in de Velodroom 
     Verwacht wordt dat deze begin 2024 gebruiksklaar kan zijn 
-        Probleem met afzeggen sporthal Helchteren op zondagvoormiddag   
      voor trainingen Brecht – onnodige extra kosten. Peter neemt dit op met  
     Brecht 
-      Overleg Vilvoorde uniform jeugdreglement is afgerond. Treedt in  
    voege vanaf seizoen 22-23; kleine afwijkingen per provincie blijven  
    mogelijk. 
-      Probleem met clubs die in de loop van het seizoen afhaken als  
     organisator van bekertoernooien (omdat bvb geen eigen ploeg (meer) in   
    de poule zit. 
    Eventueel de formule herdenken, terug naar rechtstreekse uitschakeling  
    of poules maar op 1 dag te spelen, clubs in de poule bepalen dat zelf  
   waar ze spelen. 

  
- Financiën     -    13 clubs hebben hun factuur nog niet betaald – hebben nog tot 25/11 
                        -    Jenthe volgt op en stuurt eventueel nodige maningen 
                        -    er zijn geen clubs die een afbetalingsplan hebben aangevraagd 
                        -    ballen Jos Rutten zijn betaald 
                        -    huidige toestand boekhoudkundig jaar 2022 
                                               Uitgaven ca. 30.000 €   = 55% van budget 
                                               Inkomsten ca. 33.000 € = 62% van budget  
  

-        IT-Social:       -     laatste hand wordt gelegd aan de nieuwsbrief 
-        Alles wat op instagram komt, wordt automatisch ook op Facebook  
      gezet 



-        Vraag als berichten op de website naar belangrijkheid kunnen  
      gerangschikt worden – wordt onderzocht 

  
  
  
6.     Varia 
Puntentelling jeugd uitgelegd, ongeacht uitslag 3 punten voor winnaar en 1 voor verliezer 
  
Kurt en Veronique werken vacature uit voor beach trainers 
  
Vraag Maaseik voor extra event sponsor op bekerfinales wordt goedgekeurd. 
  
Richard licht problematiek rond wedstrijd Alken – Genk toe. Probleem met coach die 
scheidsrechter via Whatsapp contacteerde. Nodige stappen worden ondernomen. 
  
  
  
  
Volgende vergadering dinsdag 20 december 20h00 Olympia Hasselt 
 
 
 


