
 

   PC  VERSLAG  VAN   7 AUGUSTUS  2014 

 

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

Stefan Quintens, Jan Martens en Rudi Eerdekens. 

Verontschuldigd: Maurice Hermans. 

Het verslag van 5 juni wordt na aanpassing goedgekeurd voor verschijning op de website “ Echo”. 

 

VERSLAG: 

 

VOORZITTER en ONDERVOORZITTER: 

 

o Verwelkomt de PC leden op de nieuwe lokatie 

o Bespreekt het buro verslag van 29 juli 2014 en deelt mede dat de afrekening voor de BvL gebeurd is en 

wij de factuur van Noliko Maaseik mogen verwachten. 

o Geeft uitleg over het verslag van de RvB VVB. 

o De bespreking van het al dan niet verder zetten van de AWARDS zal volgend PC gebeuren. 

o Het PC beslist dat de eindverantwoordelijke voor de informatie op de KLVV website de voorzitter is 

van de commissie PR &COMMUNICATIE. 

o Provinciale coachlicentie op het wedstrijdblad: hiervoor zal eerst overleg gebeuren met de andere 

provincies. 

o De niet afgehaalde AWARDS 2014 zullen door een afvaardiging van het PC tijdens een clubbezoek 

overhandigd worden.  

o Vraagt vrijwilligers als verantwoordelijke voor enkele tornooien van de Jeugd Champions League. 

o Deelt mede dat de KLVV commissieleden zullen uitgenodigd worden voor een bezoek aan het nieuwe 

secretariaat op zaterdag 6 september van 9:30 tot 12:00 uur 

 

JEUGDCOMMISSIE: 

 

o Geen punten op de agenda. 

 

STATUTEN EN REGLEMENTEN: 

 

o Geeft een uiteenzetting over de gewijzigde artikelen van onze statuten en reglementen. Deze zullen 

gestuurd worden naar de voorzitters en secretarissen van onze clubs en ook op de website geplaatst 

worden. 

 

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 Geen punten op de agenda 

 

FINANCIEEL BEHEERDER: 

 

Meldt dat alle facturen betaald werden met uitzondering van deze van VTI Hasselt. 

 

 



 

COMPETITIE: 

 

o Deelt mede dat Dhr Danny van Hende vanaf nu verantwoordelijk zal zijn voor de Beker van Limburg. 

Geeft uitleg over de factuur van VTI Hasselt. Het PC beslist dat de factuur wel degelijk moet betaald 

worden. De club zal hiervan verwittigd worden. 

 

BEACH: 

 

o Geen punten op de agenda. 

 

SECRETARIAAT: 

 

o Vraagt aan de Beach-, Competie-, G-sport en Jeugd verantwoordelijke om zo snel mogelijk hun 

jaarverslag seizoen 2013-2014 door te sturen. 

o De sleutels voor het nieuwe secretariaat zullen volgend PC overhandigd worden. 

 

G-SPORT EN SCHOOLSPORT 

 

o Geen punten op de agenda. 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

- Burovergadering , 26/08/2014, secretariaat, Mgr Broekxplein 6, 3500 Hasselt, om 20:00 uur 

- PC vergadering, 4/09/2014, Mgr Broekxplein 6, 3500 Hasselt om 20:00 uur..( lokaal: 6) 


