
 

   PC-VERSLAG  VAN   2 OKTOBER  2014 

 

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

Stefan Quintens, Jan Martens, Richard Begas, Luc Pepels en Rudi Eerdekens. 

Het PC-verslag van 4 september wordt na aanpassing goedgekeurd voor verschijning op de website “ Echo”. 

De verslagen van het dagelijks bestuur en van de commissies ontmoetingen, jeugd en PSC worden 

goedgekeurd. 

 

VERSLAG: 

o De voorzitter: 

o Verwelkomt Rita Lavigne en Luc Pepels in het PC en vraagt naar hun beleidsvisie. Daarenboven 

feliciteert hij Richard Begas, Stefan Quintens en Paul Lagae met hun (her)verkiezing. 

o Geeft uitleg over het verslag van de RvB VVB. 

o Vraagt Maurice om uitleg over de aanwezigheid van Luc Pepels op de jeugdvergadering. 

o Vraagt Jan uitleg te geven over de onkosten van de beachcommissie. 

o Vraagt om in de toekomst de maandelijkse onkostennota’s vlugger in te dienen. Hij stelt voorop 

dat de onkostennota’s 3 maanden na datum vervallen en niet meer uitbetaald zullen worden. 

o Maurice: 

o Vraagt om onze reglementen toe te passen zoals beschreven in de statuten en in het huishoudelijk 

reglement. 

o Deelt mede dat de jeugdbekertornooien goed draaien en vraagt PC deelnemers op de volgende 

tornooien. 

o Vraagt budget om de 5 jaar oude wedstrijduitrusting van de selecties te vervangen. De financieel 

beheerder zal dit bestuderen. 

o Vraagt 2 ballen nummer 4 / club voor de 22 clubs (2x2) die de voorwedstrijden spelen. PC is 

akkoord om een budget hiervoor vrij te maken. 

o Vraagt om de officiële afvaardiging namens de VVB, tijdens de Jeugd Champions League, te 

laten gebeuren door de selectietrainers. De voorzitter zal de VVB vragen voor akkoord. 

o Mededelingen: 

o AWARDS: de eerdere beslissing van het PC in september, om de Awards eventueel opnieuw te 

organiseren samen met HBVL, wordt herzien. Het PC beslist, met absolute meerderheid om 

voorlopig geen AWARDS meer in te richten in de huidige vorm. Een eventueel alternatief ter 

promotie van het volleybal is evenwel bespreekbaar. 

o De installatievergadering van de juridische commissies heeft plaats op zaterdag 11 oktober om 

10:00 uur in zaal 1 van het ACV gebouw in Hasselt. 

o Conclaaf: gaat dit jaar door op 29 november 2014. Johan zal de organisatie verzorgen. Het 

onderwerp zal zijn “KLVV: VISIE OP DE TOEKOMST”. Aan de PC leden wordt gevraagd om 

uiterlijk in de eerste week van november hun visie aan de voorzitter te bezorgen. 

o De competitie leider zal een oproep plaatsen op de website voor de inrichting van de BvL 2015 met 

voorwaarden alsook  de onkosten van de clubs. 

o Website:  

o Aanpassing: 

  van gegevens zoals: e-mails, GSM etc. 

 van de lijst van de personen die toegang hebben tot wijziging op de website. 

 Van de site structuur in zijn geheel. 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

- Vergadering Dagelijks Bestuur , 28/10/2014, secretariaat, Mgr Broekxplein 6, 3500 Hasselt, om 20:00 uur 

- PC vergadering, 6/11/2014, Mgr Broekxplein 6, 3500 Hasselt om 20:00 uur..( lokaal: 6) 


