
 
 
 

VERGADERING BESTUURSORGAAN 23/12/2022 
 
   

Aanwezig:      Paul Lagae, Richard Begas, Peter Schepers, Lambert Hilven, Veronique 
                        Vastmans, Katja Jaremko, Marc Daniëls 
Verontschuldigd: Kurt Soons, Jenthe Van Buggenhout 
   
1.     Regio vergaderingen 
  
-        volgende items worden door Volley Limburg gepresenteerd 
 
 Jeugdcompetitie (Peter) 
 Volley Spike Youth (Lambert) 
 Pauze - netwerkmoment 
 Nieuwe aanpak Beach (Kurt) 
 Fair Play (Veronique) 
 
 Alle items nemen ca. 10 minuten in beslag met daarna tijd voor vragen en  
 Opmerkingen 
 
 De verantwoordelijken (zie lijst boven) zorgen voor een Power Point presentatie 
            Deze presentatie graag voor 10 januari aan de leden van BO bezorgen zodat eventuele  
 aanpassingen nog tijdig kunnen gebeuren. 
 
 Marc zorgt voor uitnodiging naar de clubs met inschrijvingsformulier (max. 3  
 personen per club) 
 
 Bij Fair Play bekijken hoe wij eventueel de Fair Play punten kunnen mee in rekening 
 brengen die de scheidsrechters op de tablets moeten ingeven (ook bij  
 jeugdwedstrijden) 
 
 Ook tijd voorzien voor vragen vanuit de clubs 
           
 
2.     Feedback AV Volley Vlaanderen 
  
-        Er is voor 2023 een begroting ingediend en goedgekeurd met een licht overschot 
      Voorbehoud voor aanpassingen als in maart de definitieve jaarcijfers bekend zijn 
-        Lidgelden en clubbijdragen zullen geïndexeerd worden 
      Dit dient tijdig aan de clubs gecommuniceerd te worden, indien mogelijk met een 
      indicatie van de (procentuele) verhoging. Voor G-sport is hierop een uitzondering 
      gevraagd. 
-        De 5 provincies laten voor 2023 éénmalig de vaste subsidie van € 15.900 vallen om  
      Volley Vlaanderen wat meer ademruimte te geven. 
-        Het jaarplan werd goedgekeurd 
-        Heraansluiting Luc Pepels werd niet goedgekeurd (1 stem te weinig) 



 
  
3.     Vlaamse eindronden U13 
  
-        Geen kandidaten in Limburg. 
-     Paul lanceert nieuwe oproep, eventueel gesplitst over 2 clubs met elk 1 dag 
      Indien dit geen kandidaten oplevert, zullen wij eventueel zelf moeten organiseren; 
  
4.    Werking commissies 
 
a. Competitie 
  
-        op 20/12 vergadering LOC geweest 
-        Nationaal : voorstel annorama 23-24 voorgesteld. Problemen die opduiken zijn: 
      EK in België + verschillende data voor schoolvakanties in Vlaanderen en Wallonië 
-        Provinciaal: format en data Promo Heren 3 is gecommuniceerd naar de clubs 
-    Reglement ivm kernspelers: John heeft een overzicht klaar van de clubs waar er  
     problemen zijn. Lambert checkt eerst met deze clubs als er een geldige reden is vooraleer 
     de voorziene sancties toe te passen. Dit dient te gebeuren voor 31/12/22 
-      op boetes worden met John doorgenomen en doorgevoerd voor 31/12/22, daarna op regel- 
     matige basis (minimum 1 x per maand) 
-   eerste vergadering met Maaseik heeft plaatsgehad op 7/12 
 
b. G-sport en recreatie 
 
-   G-sport zie verslag van Katje 
-   Recreatie :  

nieuwe mogelijkheden tot samenwerking met VKS zijn een positieve evolutie. Zal 
wel nooit een volledige samenwerking worden, maar wel op enkele vlakken.  
 
VKS bekerfinales integreren in schema van Volley Limburg ligt moeilijk omwille 
van nu al zeer strakke planning. Wel bekijken hoe dit naar de volgende editie wel  
zou kunnen 
 
Richard voorzien bij de inschrijvingen van de scheidsrechters een keuzevakje dat ze  
kunnen aanvinken als ze ook VKS willen fluiten (cfr. wat nu al bestaat voor scholen- 
competitie). 
 
Cup Maurice Hermans is zeker een goed idee. Dit jaar enkel voor Dames. 
Katja vraagt na als dit in samenwerking met Mavo zou kunnen. In principe laatste  
Weekend voor start competitie. 

 
c.  Scheidsrechters 
 
-   volgende vergadering gepland op 15/01 
-   er zijn 2 JSR cursussen geweest met 50 deelnemers 
-  VV1 cursus zou online komen voor clubleden, hiervoor zoekt Richard 2 clubs in Limburg 
    Als testcase 
-  Richard geeft uitleg over uitspraak klacht. 
 



 
d. Beach 
 
-  verontschuldigd 
 
e. Jeugd 
 
-  kalender terugronde stond 18/12 online met nog een kleine aanpassing die op maandag  
   19/12 gebeurd is bij de U17 
-  niet kunnen ingaan op vraag van Moleneersel en Mavo om ploegen nog van reeks/niveau te  
   Veranderen 
-  VV-jeugdreglement goedgekeurd – toepassen vanaf 23-24 
-  er bestaan plannen om het verloop van de jeugdbeker in alle provincies te uniformiseren 
-  op de laatste vergadering Vlaanderen motie van wantrouwen tegen jeugdverantwoordelijke 
   West-Vlaanderen ingediend door de andere 4 provincies 
   Paul geeft uitleg waarom hij op bestuur VV tegen gestemd heeft: de betrokkene heeft geen  
   kans op verdediging/weerwoord gehad. 
-  Ipjot januari gaat door in Diksmuide, mei in Haacht 
-  verdere kalender beker publiceren voor 31/12/22 
-  voor Champions League is alles geregeld. 
 
f. Financiën 
 
-  verontschuldigd 
 
g. IT & Social Media 
 
-  nieuwsbrief is uiteindelijk 9/12 gepubliceerd 
-  2 evenementen op social media gepost, afspraak is enkel sportieve activiteiten te posten, 
   dus geen eetdagen e.d. 
-  eventueel item voor volgende nieuwsbrief: speelster die in USA college volleybal spelen 
-  vraag Veronique om Canva te kunnen gebruiken – bekijken met Jenthe ivm mogelijkheden  
   eventuele kosten. 
 
 
5.     Varia 
 
-  Richard zorgt voor het versturen van Kerst- en nieuwjaarswensen via email 
 
-  STV tornooitjes – vraag Jos Rutten voor tape – mag aangekocht worden 
 
-  Bekerfinales : gesprekken lopen via Dieter Leenders – mogelijkheid voor sponsoring 
   over meerdere jaren. 
 
-  vergadering over competitiereglement met commissies SR en Ontmoetingen: 
   Datum voorstellen na 05/01 
 
  
Volgende vergadering dinsdag 31 januari 20h00 Olympia Hasselt 
 


