
 

   INTERN PC  VERSLAG  VAN 3 APRIL 2014 

 

Aanwezig: Hubert Grootaers, Willy Loverix, Richard Begas, Maurice Hermans, Rudi Eerdekens , Luc Menten, 

Luc Budenaers en Jan Martens. 

Verontschuldigd: Johan Somers.   

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

Het verslag van de AV1 2014 wordt goedgekeurd voor verschijning op de website “Echo”. 

 

VERSLAG: 

 

Maurice interpelleert de voorzitter, (de ondervoorzitter) en de competitieleider over het verloop van de AV1. 

Het stoorde Maurice en verschillende PC leden dat zij niet op de hoogte waren van de ingediende 

amendementen. 

Besluit: voor de toekomstige A.V. zal er voordien een speciale PC vergadering plaats hebben.  

De competitieleider vraagt om alle e-mails met betrekking tot het competitiegebeuren aan hem en in CC aan 

alle leden van het P.C. te sturen. 

 

VOORZITTER en (ONDERVOORZITTER): 

 

o De voorzitter: 

o Behandelt volgende punten: 

o Het verslag van de RvB VVB. 

o De laatste AWARDS vergadering. 

o De uitspraak van de bijzondere BvL commissie in verband met de klacht B01/2013-2014. 

o Geeft uitleg over de vijf mogelijke locaties voor het verhuizen van het provinciaal secretariaat 

einde juni. Het P.C. stemt voor Genk met 4 stemmen voor , 0 tegen en 3 onthoudingen. 

o Deelt mede dat: 

o De eindronden voor steigers en dalers zullen doorgaan in Bree op 26 en 27 april 2014. 

o Het gevraagde provinciaal verslag voor de uitbetaling van het laatste deel van de provinciale 

subsidie binnen gebracht is op de provincie. 

o Voor de AWARDS vraagt de voorzitter aan de verschillende commissies om een lijst van hun leden te 

sturen naar Johan. 

 

JEUGDCOMMISSIE: 

 

o Geeft uitleg over het verslag van de jeugdcommissie. 

o Deelt mede: 

o  Dat er 4 personen willen opgenomen worden in de jeugdcommissie. De namen zullen verschijnen op 

de website. 

o In Dendermonde zal op 25 april 2014 een treffen plaatsvinden voor mensen met een sportbeperking. 

o Het “Voltis” project voor Limburg zal doorgaan op 26 april. Tot op heden nog geen kandidaten. 

 

STATUTEN EN REGLEMENTEN: 

 

o Geen punten op de agenda. 

 

PERS EN COMMUNICATIE: 

 

o Vraagt of het mogelijk is om tijdens de BvL een computer te plaatsen in Maaseik voor de stemming op 

de “AWARDS”. Rudi bekijkt dit. 



 

 

PSC: 

o Vraagt: 

o  aan de competitieleider hoeveel scheidsrechters Johnny Jorissen moet voorzien voor de 

eindronden. 

o Wat er moet gedaan worden met de wedstrijdbladen van de jeugdtornooien? Maurice antwoordt: 

normaal bewaren we de wedstrijdbladen tot bij het volgende tornooi. 

 

FINANCIEEL BEHEERDER: 

 

o Geen punten op de agenda. 

 

COMPETITIE: 

 

o Deelt mede dat: 

o Volgend seizoen de competitiekalenders volledig geautomatiseerd zullen zijn. 

o Op 16 of 19 mei de competitienummers zullen toegekend worden in de VVB. 

o Bespreekt verschillende e-mails. 

 

BEACH: 

 

Limbubeach: 

o Heeft een goede start. 

o Vraagt de secretaris om een uitnodiging te sturen naar alle speelsters en spelers. Hij zal een voorbeeld 

toesturen. 

o Vraagt aan de PC leden om aanwezig te zijn op de tornooien. 

o Vraagt : 

o Of het mogelijk is om een promotie filmpje te tonen tijdens de “AWARDS”. VZ antwoordt dat 

dit wellicht kan als het voldoet aan bepaalde voorwaarden. 

o Of er al iets gebeurd is met de voorstellen van de 5 clubs. (hervorming van de jeugdcommissie). 

VZ antwoordt dat tot op heden geen verdere stappen gezet zijn door deze clubs of het KLVV. 

 

SECRETARIAAT: 

 

o Vraagt nogmaals aan de voorzitter en de commissievoorzitters de verslagen door te sturen van alle 

vergaderingen die gehouden werden, alsook de vermelding van die vergaderingen op de kalender op de 

website. 

o Deelt mede dat de prijs voor een complete pop-up systeem 1.600€ is en voor de panelen 600€. 

 

G-SPORT EN SCHOOLSPORT 

 

o Geen punten op de agenda. 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

- Bureauvergadering, 29/04/2014, secretariaat Officenter, om 20:00 uur 

- PC vergadering, 8/05/2014, Officenter te Hasselt, om 20:00 uur.( lokaal: zie infostand) 


