
 

PC-VERSLAG  VAN   6 NOVEMBER   2014 

 

Aanwezig: Willy Loverix, Maurice Hermans, Johan Somers, Rita Lavigne, Luc Budenaers, Stefan Quintens, 

Jan Martens, Richard Begas en Luc Pepels. 

Verontschuldigd: Hubert Grootaers en Rudi Eerdekens. 

Het PC-verslag van 2 oktober 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 ondervoorzitter: 

o Bespreekt de e-mail van Leo Peters in verband met de BvL 2015. Het PC beslist niet in te gaan 

op deze vraag. De indeling blijft zoals ieders jaar. 

o Bespreekt een aantal opmerkingen van PC leden over de nieuwe locatie en werkwijze op het 

secretariaat. Oplossing: de kasten blijven gesloten en indien iets nodig moet men vroeger 

bestellen of reserveren. 

o Volgende leden zullen aanwezig zijn op de AV VVB , 28/11/2014 om 19:00 uur: Hubert 

Grootaers, Rita Lavigne en Willy Loverix. 

o Conclaaf: 

  dit zal doorgaan in AS van 9:00 uur tot max. 16:00 uur. 

 Vraagt nogmaals om de persoonlijke visie over de beleidsnota “KLVV: VISIE OP DE 

TOEKOMST”. op te sturen naar de VZ. 

o Dynamo project besproken en de secretaris zal Geert Dedobbeleer inlichten over de wensen van 

het PC. 

o Volgens Luc Pepels is er een actie in de fruitveiling van gratis appelen ter beschikking te stellen. 

Luc Budenaers zal de veiling contacteren. Dit zouden we kunnen gebruiken op de 

jeugdtornooien. 

o JEUGD: 

o Geeft uitleg over het verslag van de jeugdcommissie. 

o Deelt mede dat de actie  voor medioren volleybal succes heeft omdat er al 8 inschrijvingen zijn. 

o SECRETARIAAT: 

o Is tegen het feit dat het verslag van de ontmoeting commissie is goed gekeurd daar het verslag 

veel te laat verstuurd is. (moet normaal verdaagd worden naar het volgend PC) 

o Vraagt: 

  nogmaals de contracten voor de website ter inzage alvorens te tekenen. 

 ook naar de verantwoordelijke voor het onderhoud van de website. 

 nogmaals dat personen in CC niet zouden antwoorden op een e-mail. 

o ONTMOETINGEN: 

o Geeft uitleg over zijn verslag. 

o Vraagt een beslissing over de vraag van Stalvoc. Deze vragen een uitzondering voor een 

jeugdspeler met autisme. PC keurt deze uitzondering goed. 

o BEACH: 

o Begroting: zal een budget voorleggen. 

o RECREATIE: 

o Luc Pepels vraagt naar het stemgedrag van het KLVV op de volgende AV VVB en geeft zijn 

uitleg. 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

- Vergadering Dagelijks Bestuur , 25/11/2014, secretariaat, Mgr Broekxplein 6, 3500 Hasselt, om 20:00 uur 

- PC vergadering (Conclaaf), 29/11/2014,  AS van 9:00 uur tot 16:00 uur 


