
 

   PC  VERSLAG  VAN   4 SEPTEMBER  2014 

 

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

Stefan Quintens, Jan Martens en Rudi Eerdekens. 

Verontschuldigd: Richard Begas vervangen door Frank Evers. 

Het verslag van 7 augustus wordt na aanpassing goedgekeurd voor verschijning op de website “ Echo”. 

Het buroverslag en het verslag van de competitie vergadering worden goedgekeurd. 

 

VERSLAG: 

 

VOORZITTER en ONDERVOORZITTER: 

 

o Geeft uitleg over het verslag van de RvB VVB. 

o Wijst de commissie voorzitters op het feit dat de onderlinge communicatie moet verbeteren. 

o AV2:  

o Ieder PC lid wordt geacht op tijd aanwezig te zijn. 

o Rudi zal de mensen van de pers uitnodigen een kleine ontvangst organiseren en hun vragen om 

de AV2 bij te wonen. 

o Er is een kandidaat voor de functie van voorzitter recreatie: Luc Pepels. 

o Agenda punten moeten aangepast worden. 

o AWARDS: 

o Organiseren tezamen met HBvL in b.v. “ C-MINE” 

o Eventueel meegaan in dit concept. 

o Stemming via het HBvL 

o Prijskaartje zoals eerste uitgaven of minder. 

o Stemming PC: voor: 8, tegen: 0 en onthoudingen: 2 

o E-mail van Kivola Riemst (inrichten van finales BvL 2015) besproken. 

o Scheidsrechters probleem voor de Jeugd Champions League is besproken. 

o Houtenkast uit het vorig secretariaat wordt toegewezen aan de secretaris zonder vergoeding. 

 

JEUGDCOMMISSIE: 

 

o Op 13 en 14 september zullen er jeugdbeker tornooien plaats vinden:  

o Er worden verantwoordelijken gezocht. 

o Km vergoeding: 0.34€. 

o Halve dag ( 3uur): 20€ vergoeding. 

o Ganse dag (min. 5 uur): 40€ vergoeding. 

o Drank en eten geleverd door de inrichtende club (verantwoordelijke en scheidsrechters). 

 

STATUTEN EN REGLEMENTEN: 

 

o Geen punten op de agenda. 

 

PERS EN COMMUNICATIE: 

 

o Zal nagaan hoe de stemming van de eventuele AWARDS kan gebeuren. 

o Zal Bram aanspreken over de algemene indeling van de website. 

 

 

 



 

PSC: 

 

o Er zijn nieuwe richtlijnen uit, namelijk: 

o De manier waarop de toss moet plaats hebben 

o De tekens van de eerste scheidsrechter worden niet meer herhaald door de tweede 

scheidsrechter. 

o Administratie via de website voor afzegging door de scheidsrechters geeft noch 

problemen. 

o Er is een vraag geweest onder de scheidsrechters over hun ontvangst in de clubs: 

sommige clubs zal uitleg gevraagd worden. 

o De sanctie schaal voor verbale agressie: hier moet men strenger optreden. 

o Er is een evaluatie van beach scheidsrechters in voorbereiding. 

 

FINANCIEEL BEHEERDER: 

 

o Deelt mede dat: 

o  De subsidie van de Provincie nog steeds niet is gestort. 

o De facturatie naar de clubs uitzonderlijk in oktober zal gebeuren. 

o Vraagt om na de AV2 volgende informatie: 

o Boetes : te leveren scheidsrechters. 

o Aansluiting van de scheidsrechters 

o Lijst van de club bestellingen. 

COMPETITIE: 

 

o Deelt mede dat: 

o Begin volgende week de clubs bericht zullen ontvangen over het aanpassen van artikel 

15d  (stijgers en dalers). 

o De coach licentie alleen van toepassing is op de deelnemerslijst bij de eerste provinciale. 

o Dat de spelerslijsten zo laat ter beschikking waren wegens geen toegang op de VVB 

database. 

SECRETARIAAT: 

 

o Deelt mede dat de info boekjes 2014-2015 ter beschikking zullen zijn vanaf 11 september 2014. 

 

G-SPORT EN SCHOOLSPORT 

 

o Geen punten op de agenda. 

 

BEACH 

 

o Geen punten op de agenda. 

 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

- Burovergadering , 30/09/2014, secretariaat, Mgr Broekxplein 6, 3500 Hasselt, om 20:00 uur 

- PC vergadering, 2/10/2014, Mgr Broekxplein 6, 3500 Hasselt om 20:00 uur..( lokaal: 6) 


