
 
 

 

VERGADERING BESTUURSORGAAN 30/01/2023 

 

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

1.     Voorstelling Ine Claus, kandidate Voorzitter  Volley Vlaanderen 
  
-        Ine stelt zichzelf voor en motiveert haar kandidatuur. 

-    Op het einde beantwoord zij ook de vragen vanuit het bestuursoorgaan Volley Limburg 

-    Marc neemt ook contact op met Johan Van Riet, de andere kandidaat om te vragen als hij  

     zich ook wil voorstellen op de volgende vergadering van het bestuursorgaan. 

 

2.     Evaluatie Regio Vergaderingen 

  
-        Verslag van Marc wordt overlpen en er worden kleine verbeteringen voorgesteld. 

      Gecorrigeerd verslag + presentatie worden door Marc aan de clubs gemaild. 

  

3.     Toewijzing Vlaamse eindronden U13 
  
-        Na lottrekking wordt volgende volgorde van voorkeur vastgelegde 

      Stalvoc Allimex Beverlo 

      Datovoc Tongeren 

      Mavo Dilsen-Stokkem 

      Jaraco As 

      Avoc Achel 

 

      Peter neemt contact op met Stalvoc en indien zij het niet alleen wensen te doen, ook met  

      Tongeren 

  

4.    Werking commissies 

 

a. Competitie 

  

-        kalender eindronde promo 3 is klaar en gecommuniceerd, opmerkingen van 3 clubs 

      ontvangen, maar de matchen kunnen gratis gewijzigd worden 
-        Nationaal : vergadering gepland op 24/01. Provinciale competitieleiders gaan taken 

      opvolgen – iedereen wordt verantwoordelijk voor een of meerdere reeksen 

      Wallonië doet niet mee. 

-        Eenvormig competitiereglement nog niet beschikbaar 

-    Er zijn plannen om de interfederale verplicht te maken voor ploegen uit Nationaal 2 en 3 

      Limburg is tegen deze verplichting 

 

b. G-sport en recreatie 

 

-   Memorial Maurice Hermans : OK voor Mavo, gecombineerd met hun clubdag 



-   Bij Volley Vlaanderen is Stijn (voorlopig?) terug verantwoordelijk voor G-Sport 

 

 

c.  Scheidsrechters 

 

-   ver zijn 3 JSR-cursussen voorzien: Herk de Stad, As en ook Hasselt, bij die laatste is er  

    wel nog een probleem met de timing. 

-   11/03 is er een opfrismoment voor de SRs gegeven door Frank Evers in het Lyceum Genk 

-   18/03 zijn er schriftelijke testen voor de SRs 

-   Volgende PSC voorzien op 16/03 

-   Alissa vraagt niet meer in kopie staan van de wedstrijdwijzigingen, verlofaanvragen en  

    afzeggingen  navragen bij Joerie VD Wiele 

-   Stergios neemt einde op het einde van dit seizoen ontslag als verantwoordelijke voor de  

    jeugd SRs 
 

d. Beach 

 

-  nieuwe Vlaamse statuten zijn klaar voor goedkeuring 

-  er zullen geen provinciale tornooien meer zijn, enkel nog Vlaamse en Nationale 

-  de kalender is bijna klaar, nog een 3-tal tornooien in te vullen, afgestemd op Limburg,  

   Antwerpen en Vlaams Brabant 

-  Maaseik haakt af (gaat zich op Nederland richten) 

-  Nationale Beachcommissie staat in de startblokken  

-  Beach4you wordt volgende vergadering verder toegelicht 

-  positief is dat er redelijk wat nieuwe clubs zich hebben gemeld voor de organisatie van  

   Tornooien 

-  Op 19/3 is een clinic in Genk, georganiseerd door de Beach Commisie Volley Limburg 

-  In september start er in Genk ook een trainersopleiding Beach 

 
 

 

e. Jeugd 

 

-  Er zijn veel vragen ivm 2-2  

   Hiaten of onduidelijkheden in het reglement 

   Meer basisvormen invoeren 

   Eventueel splitsing leeftijden? Bvb tot 11 jaar en van 12 tot 16 jaar? 

    

-  opmerkingen ivm attestspelers zouden met het nieuwe éénvormige jeugdreglement van de  

   baan moeten zijn. 

 

f. Financiën 

 

-  cijfers nog niet beschikbaar. Afspraak is deze tegen volgende dagelijks bestuur op 14/02  

   zeker ter beschikking te hebben, liefst zelfs al op 10/02 zodat DB deze van te voren kan  

   inkijken. 

 

-  Vraag om Beach Generation (niet actieve club) dit seizoen niet te facturen wordt  

   Goedgekeurd 

 



g. IT & Social Media 

 

-  Most Fair Player op bekerfinale splitsen naar Jeugd en Senioren en ook Most Fair Coach  

   toevoegen – Veronique werkt dit verder uit. 

-  Als prijs bvb geschenkbon Decathlon .... 

 

 

 

5.     Varia 
 

-  Er zijn gesprekken met bemiddeling van Greenyard met een mogelijke naamsponsor voor  

   de Beker van Limburg voor 3 seizoenen, meer details volgen 

 
 

  
Volgende vergadering dinsdag 21 februari 20h00 Olympia Hasselt 

 


