
 

ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN CLUBS 

Om iedere ploeg binnen de volleybalcompetitie een fijne en aangename 
competitie te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat de onderstaande 
richtlijnen gekend zijn en nageleefd worden. Daarom willen wij vragen deze 
aandachtig door te nemen zodat iedereen op de hoogte is van de geldende 
regels en onaangename verrassingen (boetes, forfaits,…) vermeden worden. 
 
REGLEMENT 
Het volledige SIR (Sportief Intern Reglement) van Volleybal Limburg is terug te 
vinden op www.vks-limburg.be onder de het menu Documenten > Downloads. 
Hieronder een beknopte versie van de administratieve richtlijnen. 
 
KALENDER 
Op de website vind je de definitieve kalender. Deze is gebaseerd op de versie die 
vastgelegd werd op de startvergadering van augustus, maar wordt gedurende 
het jaar bijgewerkt.  
 
VOLLEYBALSPELREGELS 
Er zijn enkele afwijkende spelregels van toepassing in onze competitie. Indien 
er geen zes speelgerechtigde spelers aanwezig zijn, is het binnen VKS Limburg 
toegelaten om een wedstrijd met VIJF (3 aanvallers, 2 verdedigers) te 
beginnen. Maar indien ten gevolge van een sanctie (uitwijzing of uitsluiting) 
een ploeg niet meer over 6 spelers beschikt, wordt de ploeg onvolledig 
verklaard en wordt er NIET meer verder gespeeld (set of wedstrijd). De 
onvolledige ploeg verliest de set of de wedstrijd. 
Er wordt gespeeld met het rallypoint-systeem. Iedere set wordt naar 25 punten 
gespeeld met 2 punten verschil. De vijfde set wordt eveneens met het 
rallypoint-systeem gespeeld tot 15 punten, met een verschil van 2 punten.  
Spelen met slechts één libero is toegelaten. Per set mag telkens een andere 
libero aangeduid worden. De libero moet duidelijk herkenbaar zijn  
 
SCHEIDSRECHTER 
In de VKS-competitie kan men zijn scheidsrechters vrij kiezen. Deze 
scheidsrechters moeten als recreatief lid aangesloten zijn bij Sporta-federatie. 
De scheidsrechters passen enkel het VKS-reglement toe. 
Bewust van de problemen om een scheidsrechter te vinden, richt VKS een 
scheidsrechterscursus in. Onze bedoeling is recreatie-scheidsrechters (liefst uit 
elke club) te vormen ten dienste van onze clubs.  
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Wie beroep wil doen op een onafhankelijke scheidsrechter, kan contact 
opnemen met de voorzitter van de scheidsrechterscommissie, Gilbert Bollen. 
De aanvraag moet veertien dagen op voorhand gebeuren. Deze scheidsrechter 
ontvangt eveneens een vergoeding (€ 15,00) en de gebruikelijke 
verplaatsingsonkosten (€ 0,30/km). 
 
UITSTEL WEDSTRIJD 
Indien door omstandigheden een wedstrijd niet kan doorgaan op de 
geplande datum moet deze wedstrijd, na onderling overleg, worden gespeeld 
ten laatste één maand na het einde van de periode in welke de wedstrijd was 
gepland. (boete voorzien). Dit uitstel wordt door de vragende ploeg ingeleid 
op de VKS-website op het voorziene formulier. (boete voorzien) 
Indien er geen akkoord wordt bereikt, blijft de oorspronkelijke datum 
behouden. Indien deze datum verstreken is,  beslist de wedstrijdcommissie in 
overleg met de betrokken ploegen op welke datum, uur en in welke zaal en 
met welke scheidsrechter die wedstrijd wordt gespeeld. (boete voorzien). 
Alle uitgestelde wedstrijden dienen gespeeld voor het einde van de 
competitie, dit is de laatste volledige week in april. 
De wedstrijdcommissie kan ten allen tijde afwijkende regels toelaten of 
toepassen. Hierover zal dan gepast gecommuniceerd worden. 

 
UITSLAGEN EN KLASSEMENTEN 
De uitslag(en) van een wedstrijd moet via www.vks-limburg.be via het menu 
Wedstrijden online doorgegeven worden binnen 48 uur na het beëindigen van 
de wedstrijd. De uitslagen worden regelmatig verwerkt en samen met de 
aangepaste klassementen op de website gepubliceerd. 
 
MIJN BEHEER: LEDEN ADMINISTRATIE PROGRAMMA  
NIEUWE LEDEN AANSLUITEN? 
Nieuwe leden dienen via Mijn Beheer doorgegeven te worden. Dit doe je door 
in Mijn Beheer naar jouw club te gaan en dan naar het menu ‘leden’. Indien het 
lid wenst deel te nemen aan de wedstrijden, dient de clubverantwoordelijke 
naast de persoonsgegevens, een recente pasfoto te uploaden en onder 
‘competitie’ ‘ja’ aan te vinken. Nadat Sporta de aansluiting heeft goedgekeurd, 
kan de clubverantwoordelijke de lidkaart (met foto) downloaden uit Mijn 
Beheer. De speler ontvangt deze lidkaart (met foto) ook per mail indien er een 
e-mailadres werd doorgegeven. 
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Enkel de leden waarbij een foto werd toegevoegd en de competitieoptie in 
Mijn Beheer aangevinkt staat, zijn na goedkeuring speelgerechtigd in de 
volleybalcompetitie.  
Leden die geen competitiewedstrijden meespelen bv. scheidsrechters, 
trainers, vrijwilligers,… moeten niet als competitiespeler worden aangevinkt! 

 
SPEELGERECHTIGDHEID VAN COMPETITIESPELERS? 
Aangesloten competitiespelers zijn speelgerechtigd vanaf het moment dat zij 
een lidkaart, al dan niet digitaal, aan de scheidsrechter kunnen voorleggen voor 
aanvang van de wedstrijd. Competitieve lidkaarten zijn te herkennen aan de 
foto van de speler die er op gedrukt staat. Spelers met lidkaarten zonder foto 
zijn niet speelgerechtigd.  
 
!Opgelet: Er worden vanaf het seizoen 2022-2023 geen fysieke lidkaarten meer 
gedrukt. 
Je kan: 

 via Mijn Beheer een A4 formulier met de lidkaarten downloaden en 
afdrukken en dit formulier voorleggen (bij voorkeur) 

 via Mijn Beheer de lidkaarten downloaden en digitaal voorleggen  
 
 
WEDSTRIJDBLADEN 
De wedstrijdbladen moeten digitaal opgestuurd worden, door ze te mailen 
naar uitslagen@vks-limburg.be 
 
AFPUNTINGEN 
Afpunting is de controle van het wedstrijdblad i.f.v. aansluitingsnummer, niet 
aangesloten spelers, sportiviteitpunten en rubriek opmerkingen. 
De afpuntingslijst wordt door de federatie opgesteld.  
Verantwoordelijken voor de afpunting zijn Wim Declerck (heren) en Gilbert 
Bollen (dames). 
 
KLACHTENCOMMISSIE 
Waarborg: €30,00 
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BOETES 
 

ADM01 wedstrijdblad niet tijdig ingevuld  €    2,00  

ADM02 wedstrijdblad niet, fout of onvolledig ingevuld  €    2,00  

ADM03 vks-formulier niet, fout of onvolledig ingevuld  €    2,00  
ADM04 foutief versturen van documenten  €    2,00  

ADM05 laattijdige inschrijving voor competitie  €    5,00  
ADM06 afwezig op startvergadering  € 20,00  

ADM07 niet doorgeven van wijziging van wedstrijddatum  € 10,00  
ADM08 weigeren van controle door bestuursleden  € 20,00  

ADM09 geen akkoord na uitstel van wedstrijd *  €    5,00  

ADM10 niet deelnemen aan finale vks-cup  € 62,00  
ADM11 niet tijdig invullen van wedstrijduitslag door thuisploeg  €    5,00  

ADM12 niet doorgeven van datum bekerwedstrijd  €    5,00  
ADM13 bekerwedstrijd niet gespeeld voor einde van voorziene periode  €    5,00  

ADM14 
overschrijding van toegestane periode bij wedstrijdwijziging 
(per maand)  €    5,00  

ADM15 wedstrijdblad te laat of niet overmaken  €    5,00  

ADM16 niet afhalen van beker/trofee  € 40,00  
ADM17 niet invullen van lidnummer op wedstrijdblad  €    2,00  

ADM18 speler op het wedstrijdblad zonder lidkaart  €    5,00  
ADM19 niet speelgerechtigde speler op het wedstrijdblad  € 10,00  

ADM20 namen van spelers niet alfabetisch ingevuld op wedstrijdblad  €    2,00  
ADM21 geen sportiviteitspunten vermeld op het wedstrijdblad  €    2,00  

ADM22 scheidsrechter niet aangesloten  € 10,00  

ADM23 scheidsrechtergegevens niet ingevuld  € 10,00  
ADM24 zaal niet tijdig in orde  €    5,00  

ADM25 niet verwittigd forfait  € 15,00  
ADM26 tijdig verwittigd forfait (>3d)  €    5,00  

ADM27 algemeen forfait  € 62,00  

ADM28 alcoholische dranken in de speelzaal  € 50,00  

   
 *  =  voor beide ploegen  

 
  



 
 

CONTACT 
 

COMPETITIEVERANTWOORDELIJKE 
Voor al uw directe vragen betreffende de dames- én herencompetitie en de 
wedstrijden (uitstel,…) 
 
Lode Robben  lode.robben@gmail.com   0476/32.37.05 
 
 
BEKERVERANTWOORDELIJKE 
Voor al uw directe vragen betreffende de bekercompetitie (uitstel,…) 
 
Gilbert Bollen  bollengilbert@gmail.com            0477/54.21.16 
 
 
SPORTA-FEDERATIE, AFDELING VOLLEYBAL 
Voor al uw vragen betreffende club- en ledenadministratie (aansluiting leden, 
digitale li doorgegeven van clubactiviteiten,…) en verzekeringen 
(ongevalsaangiftes,…) 
 
Boomgaardstraat 22 bus 50 
2600 Berchem 
03/361 53 43 (tijdens kantooruren) 
volleybal@sporta.be 
www.sportateam.be/volleybal 
 
 
PROVINCIAAL SECRETARIAAT 
Voor al uw meldingen t.a.v. de VKS (Sporta)-Raad Volleybal Limburg 
E-mail via website: www.vks-limburg.be  
 
 

 
Heb je interesse om in ons bestuur te stappen 

(actief of passief), graag! 
Laat het ons weten via onze site: www.vks-limburg.be 
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