
 
 

 

VERGADERING BESTUURSORGAAN 21/02/2023 

 

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

1.     Voorstelling Johan Van Riet, kandidaat, Voorzitter  Volley Vlaanderen 
  
-        Johan stelt zichzelf voor en motiveert zijn kandidatuur. 

-    Op het einde beantwoordt hij ook de vragen vanuit het bestuursoorgaan Volley Limburg 

-    Het bestuurorgaan bepaalt na overleg het stemgedrag van haar afgevaardigden op de AV  

      Volley Vlaanderen voorzien op 28/02/23. 

 

2.     Beker van Limburg 

  
-        Paul en Marc geven een kort overzicht van de besprekingen met Maaseik over de  

      naamsponsoring 

-     Volgende vergadering met Maaseik op 23/02/2 

-        zeker niet vergeten na te vragen ivm zaal voor G-sport event 

-        meerderheid is niet te vinden voor hemd of polo, liever een badge met de naam en 

      eventueel funtie van de persoon. 

 

  

3.     Opvolging regio vergaderingen 
  

-        er zijn intussen nog enkele probleempjes opgedoken bij het gebruik van Volley Spike  

      Youth: 

 

-     Er kunnen geen gemengde ploegen ingegeven worden – ook omdat er voor jongens en  

      meisjes verschillende spelerslijsten zijn   Peter vraag na hoe dit opgelost kan worden 

-        scorekeeper mag ook een niet aangesloten persoon zijn (ouder, zus of broer ...) 

 

-        in plaats van te bestraffen eerder kijken naar een systeem van beloning, bvb 1 € door 

      Volley Limburg betaald aan de clubs per wedstrijd die met de tablet gemarkeerd wordt. 

 

-        Jenthe kijkt verder naar mogelijkheden groepsaankoop. 
 

4.    Reglement Coachlicenties 

 

-        Paul zal een amendement indienen: 

 

voorstel: boetes  voor J-licentie schrappen 

BLVV laten subsidies vallen, kan een deel niet naar jeugdsportfonds? 

 

5.   Werking commissies 

 



 

 

a. Competitie 

-        Lambert stelt data voor voor vergadering ontmoetingen met SR’s over competitie  

      reglement 23-24 

-        LOC: patstelling over éénvormig competitie reglement, idem voor annorama 

-        Eindrondes bijkomende stijgers weekend 29 en 30/04 (evtl. in 2 hallen) 

 

 

b. G-sport en recreatie 

 

-   op 20/03 overleg met Mavo over Cup Maurice Hermans 

 

 

c.  Scheidsrechters 

 

-        jeugd sr cursus in As volzet, in Herk de Stad zijn nog plaatsen open, voor Hasselt moet  

      nog een datum vastgelegd worden (wordt mei) 

-        probleem toegang Stergios zou opgelost zijn – Richard volgt op 

-        er komt een gesprek met Danny en Roger over doorstroming SR naar Nationale 

 

 
 

d. Beach 

 

-        Kurt geeft een presentatie die hij met iedereen zal delen 

-        website Volley Limburg dient aangepast zodat je bij klikken op beach niet meer 

      automatisch naar Belbeach wordt doorgestuurd 

 

 
 

 

e. Jeugd 

 

-        competitie loopt, wel met heel veel wedstrijdwijzigingen 

-        eenvormig jeugdregelement is klaar, Peter zorgt voor een kortere versie van de  

      Limburgse uitzonderingen/verduidelijkingen 

-        opkomst voor selectietrainingen was zeer mager op dinsdag 

-        kenismakingstraining 2012 in Helchteren: 71 inschrijvingen (10 jongens – 61 meisjes) 

-        Brecht vergeet geregeld sporthallen af te zeggen, wat met boetes? 

      doorberekenen aan VV 

-        selectie 2009 zwaait af; OK om voor deze spelers/speelsters T-shirts aan te kopen 

 

f. Financiën 

 

-        iedereen heeft de laatste cijfers ontvangen 

-        uitgaven voor Website en hosting dienen voor Volley Limburg betaald te worden, niet  

      door Jenthe privé, ook de contracten dienen als dusdanig omgezet te worden 

-        budgetten 23-24 worden voorbereid 

 



 

g. IT & Social Media 

 

-       vraag KM vergoeding fotografen gaat naar volgende vergadering 

-    Veronique wordt ook uitgenodigd op  vergadering Bekerfinales in Maaseik 

 

 

 

6.     Varia 
 

-        Vraag Jos Rutten voor aankoop materiaal Regio trainingen 150€ : akkoord 

 

-        Wachtwoordkluis: max. 2 of 3 gebruikers en enkel voor essentiele wachtwoorden 

   Is de ,korting éénmalig of weekerend? Jenthe kijkt na 

   Er zit ook een wachtwoordkluis applicatie in Norton – ook dit 

   zoekt Jenthe verder uit. 

 

 

 
 

Volgende vergadering dinsdag 28 maart 20h00 Olympia Hasselt 

 


