
 

   PC  VERSLAG  VAN 6 MAART  2014 

 

Aanwezig: Hubert Grootaers, Willy Loverix, Richard Begas, Maurice Hermans, Johan Somers, Luc Menten, 

Luc Budenaers en Jan Martens. 

Verontschuldigd: Rudi Eerdekens    

Het verslag van 6 februari wordt na aanpassing goedgekeurd voor verschijning op de website “ Echo”. 

 

VERSLAG: 

 

VOORZITTER en ONDERVOORZITTER: 

 

o De voorzitter behandelt volgende punten: 

o Voor het pop-up systeem te gebruiken bij de AWARDS zal een nieuwe prijsofferte aangevraagd 

worden. Secretaris zal dit doen. 

o BvL: voorschot is nog niet betaald. Luc doet navraag. 

o Deze week zal er een nieuwe vergadering plaats hebben over de BvL met Noliko Maaseik. 

o Deelt mede dat Luc Goovaerts ontslag genomen heeft om familiale redenen. Het PC aanvaardt 

dit. 

o Er zal een oproep voor kandidaten geplaatst worden op de KLVV website voor de functie van 

voorzitter “ Statuten en Reglementen”. Johan zal dit doen. 

o De voorstellen van Lanaken voor de AV1 zullen op de website verschijnen. Luc Budenaers. 

o Bespreekt de subsidie die het KLVV zal ontvangen van de VVB vanaf 2014. 

o Alle informatie die Johan niet op de website kan plaatsen, moet gestuurd worden naar Rudi 

Eerdekens voor nazicht en goedkeuring. 

o Vraagt afvaardiging van het PC voor de jeugdbekertornooien van dit weekend. Volgende 

personen zullen gaan: Maurice, Jan, Luc B., Luc M. en Richard. 

o Er zal een locatie voor “Voltis” ( zaterdag of zondag) opgevraagd worden via de website. Johan. 

o Nieuwe locatie voor het KLVV secretariaat: Beringen of Genk?. Er zal een oproep verschijnen 

op de website voor eventuele andere kandidaten. Johan. 

o Geeft uitleg over de samenkomst in Genk over de KLVV jeugdwerking. Het voltallig PC steunt 

dit initiatief. 

o De VVB jeugdkampioenschappen voor scholieren (26 en 27 april 2014) zullen plaats vinden in 

Diepenbeek. 

o Bespreekt het stemgedrag van Limburg in verband met de verkiezing van de Secretaris-Generaal 

VVB. 

o AWARDS:  

 flyers voor gratis toegang kan men onbeperkt afprinten via de KLVV website. 

 Vergadering met HBvL was positief. 

JEUGDCOMMISSIE: 

 

o Geen punten op de agenda 

 

STATUTEN EN REGLEMENTEN: 

 

o Geen punten op de agenda. 

 

PERS EN COMMUNICATIE: 

 

o Geen punten op de agenda. 

 



 

PSC: 

 

o Vraagt de competitieleider naar een bestand van de verschenen boetes met de namen van de 

scheidsrechters. 

 

FINANCIEEL BEHEERDER: 

 

o Deelt mede: 

o  dat er tot nu toe slechts 16 clubs van de 51 hun rekening betaald hebben. 

o de Lotto toelagen van de VVB betaald werden. 

o Heeft volgende polissen ontvangen: 

o Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen derden. 

o Aansprakelijkheids verzekering voor bestuurders.  

 

COMPETITIE: 

 

o E-mail van Beverst is besproken: het is niet mogelijk gunstig te stemmen op deze vraag. 

o Bespreekt de boetenlijst voor de wedstrijdbladen. Hier zal een oplossing gezocht worden binnen de 

commissie. 

o De boetenlijst zal regelmatiger moeten verschijnen op de website. 

 

BEACH: 

 

o Vraagt uitleg over de commissievergoedingen. Luc zal hem die bezorgen. 

 

SECRETARIAAT: 

 

o Deelt mede dat de trofeeën voor de Awards besteld zijn. 

o Vraagt: 

o  in naam van de clubs naar een structuur voor algemene informatie op de website. 

o aan de commissievoorzitters de verslagen van alle vergaderingen die gehouden werden, alsook 

de vermelding van die vergaderingen op de kalender op de website. 

o Geeft een samenvatting van de besproken punten op de RvB VVB van 24 januari 2014. 

 

G-SPORT EN SCHOOLSPORT 

 

o Geen punten op de agenda. 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

- Bureauvergadering , 18/03/2014, secretariaat Officenter, om 20:00 uur 

- PC vergadering, 3/04/2014, Officenter te Hasselt, om 20:00 uur.( lokaal: zie infostand) 


