
 

     PC  VERSLAG  VAN 5 JUNI  2014 

 

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

Luc Budenaers, Stefan Quintens, Jan Martens en Rudi Eerdekens. 

Het verslag van 8 mei wordt na aanpassing goedgekeurd voor verschijning op de website “ Echo”. 

 

VERSLAG: 

 

VOORZITTER en ONDERVOORZITTER: 

 

o Heet Stefan Quintens welkom in het PC en betuigt in naam van het PC aan Jan Martens onze 

deelneming bij het overlijden van zijn moeder. 

o Overloopt de wijzigingen van het PC verslag van mei. 

o Geeft informatie over de subsidies 2014 etc. 

o Deelt mede dat: 

o de AV2 zal doorgaan op 23 september 2014 in Hasselt. 

o voor de verhuis nog niets in orde is: Hasselt golfclub en oude Philips gebouwen zijn te duur. 

o AWARDS:  

o Doen we dit nog of niet? 

 

JEUGDCOMMISSIE: 

 

o Deelt mede dat de zalen voor de voorronden van de bekertornooien in orde zijn. 

o Geeft verslag over de vergadering van de clubs die het jeugdprobleem willen oplossen. Deze moeten de 

kans krijgen om hun visie uit teleggen. Dit zal gebeuren op 12 juni 2014. 

o Geeft uitleg over de VVB vergadering in verband met:  

o Prijs van de clinic in Houthalen. 

o Prijsuitreiking in Diepenbeek 

o Het jeugdsportfonds 

o Deelt mee dat: 

o voor het IPJOT in MERKSPLAS op 30 en 31 augustus er geen bus moet worden besteld. 

o VOLTIS niet doorgegaan is wegens te weinig deelnemers. 

o de jeugdcommissie bestaat uit 14 leden en losse medewerkers.  

o de VVB verplicht de jeugdwedstrijden 3-3  met bal nr 5 te spelen. Limburg niet akkoord, 

blijft met nr 4 

 

STATUTEN EN REGLEMENTEN: 

 

o Bespreekt de tegenstrijdigheden in onze statuten en reglementen. 

o Om dit op te lossen zijn er al 2 vergaderingen geweest. 

o Geeft de namen van de voorzitters van de klachten – en beroepscommissie. Vraagt aan Johan om een 

oproep te plaatsen op de website voor kandidaat leden.  

 

PERS EN COMMUNICATIE: 

 

o Geeft uitleg over de stand van zaken aangaande het contract met de webmaster Bram. Hij zal een 

voorstel sturen naar alle leden van het PC voor controle. 

 

 

 



 

PSC: 

 

o Deelt mee dat: 

o het programma voor de inschrijving van de scheidsrechters werkt en bedankt het ICT Team 

hiervoor. 

o er 3 nieuwe scheidsrechters ingeschreven hebben maar helaas ook 6 afgehaakt. 

o Vraagt of het mogelijk is om een toelage voor de geplande teambuilding te krijgen. Het PC is hiermee 

akkoord. 

 

FINANCIEEL BEHEERDER: 

 

o Deelt mee dat: 

o de onkosten van L.P. (2012) na aanpassing betaald werden. 

o de onkosten van A.S. reeds betaald zijn. Zal een e-mail sturen. 

o De afrekening van de BvL is nog niet gebeurd. Luc heeft een reminder gestuurd naar de VZ en 

Secretaris van Maaseik. 

 

COMPETITIE: 

 

o Deelt mee dat: 

o De competitiekalender op de website stond maar opnieuw moet gemaakt worden doordat clubs 

niet ingeschreven hadden etc.. 

o De automatische kalender vergeleken is met de manuele en dat de automatische beter is. 

o Stalvoc en Lanaken problemen hebben. Na uitleg beslist het PC om tot Nieuwjaar deze spelers 

als kadet te laten spelen en na Nieuwjaar bij de scholieren te laten spelen. 

o Probleem van Dievoc Diepenbeek is besproken: deze wordt opgevist (reglement niet duidelijk).  

o Bespreekt het probleem van Datovoc Tongeren (club eredivisie mag niet deelnemen aan de BvL) 

 

BEACH: 

 

o Limbubeach heeft een moeilijke start in Hechtel. Slechts een club ingeschreven. 

o Jeugdtoer, een organisatie van de VVB.: Antwerpen doet niet mee, Oost-Vlaanderen, moeilijke 

communicatie,West-Vlaanderen, niet aanwezig, Brabant, via Leuven aanwezig. Limburg, 

aanwezig.  

 

SECRETARIAAT: 

 

o Vraagt aan de Beachverantwoordelijke of er een offerte geweest is voor de aankoop van beachmateriaal 

(banners, vlaggen etc.). Volgens de verantwoordelijke ja. Dit zal gecontroleerd worden. 

 

G-SPORT EN SCHOOLSPORT 

 

o Geen punten op de agenda. 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

- Bureauvergadering , 29/08/2014, secretariaat………………………..,om 20:00 uur 

- PC vergadering, 7/09/2014, …………………………………… om 20:00 uur..( lokaal: ……..) 


