
 

 

 

PC-VERSLAG  VAN   8 JANUARI 2015 

 

Aanwezig: Willy Loverix, Johan Somers, Rita Lavigne, Luc Budenaers, Stefan Quintens, Richard Begas en Luc 

Pepels. 

Verontschuldigd: Hubert Grootaers, Maurice Hermans, Jan Martens en Rudi Eerdekens. 

Op uitnodiging: Renzo DE Gaspari. 

Het Conclaaf verslag van 29 november wordt na aanpassing goedgekeurd voor verschijning op de website “ 

Echo”. 

De verslagen van het dagelijks bestuur en van de commissies ontmoetingen worden goedgekeurd. 

 

VERSLAG: 

o ONDERVOORZITTER: 

 

o Verwelkomt Dhr Renzo de Gaspari als voorzitter van de jeugdcommissie. Hij wordt gecoöpteerd 

tot de AV2. 

o Puntjes ter verduidelijking op het verslag van het conclaaf: 

o Wie moet welke rechten hebben op de website? Weinig response. 

o Maandelijkse vergaderingen tijdig aanvragen bij de secretaris. 

o Commissie budgetten her bekijken. 

o Volgende leden zullen aanwezig zijn op de Bijzondere AV VVB , 23/01/2014 om 19:00 uur: 

Johan Somers, Rita Lavigne en Willy Loverix. 

 

o FINANCIEN: 

 

o Deelt mede dat het budget van  kalender jaar 2014 is overschreden en de begroting voor 2015 

niet juist is. 

o Hierdoor zal er volgend jaar een tekort mogelijk zijn. Hoe oplossen? 

 In de toekomst zullen we gerichte uitgaven moeten doen. 

 Inkomsten genereren.(extra sponsering) 

o Volgend PC zal de juiste detaillering gegeven worden en zullen we als bestuur een conclusie 

moeten trekken. 

o Onkosten nota’s moeten binnen zijn binnen de 3 maanden en dit vanaf 1 januari 2015. 

 

o SECRETARIAAT: 

 

o Voor de bijscholing door Dynamo Project op 7 maart zal een bijdrage gevraagd worden van 5€ 

voor de leden aangesloten bij de KLVV. 

o De AV1 zal doorgaan op 24 maart 2015, uitnodiging 8 januari 2015 en voorstellen voor het 

competitie reglement tot 6 februari 2015. 

 

o ONTMOETINGEN: 

 

o Deelt mede dat: 

o er een werkgroep voor het bespreken van het competitie reglemen 2015-2016 zal 

samenkomen op 9 januari 2015. Deelnemers zullen zijn: Jeugd, Competitie, Statuten en 

Reglementen, VZ PSC en de ondervoorzitter KLVV. 

o De PSC voorzitter laat zich  verontschuldigen voor de vergadering van vrijdag 

09.01.2014 omdat op dezelfde datum en uur ik aanwezig diende te zijn op een 



 

Regiovergadering voor K.L.V.V. scheidsrechters in Heppen die reeds gepland was bij de 

opmaak van het infoboekje 2014-2015. 

o  Danny van Hende ontslag genomen heeft in de ontmoetingscommissie. 

o Probleem Kivola Riemst wordt besproken. Het PC geeft toelating voor een uitzondering. 

o Probleem Achel (speler U11 afwisselend spelen) wordt besproken. Het PC geeft een 

uitzonderlijke toelating hiervoor. 

o Bespreekt de e-mail en het persbericht van Leo Peters. Het PC beslist om een antwoord te sturen. 

Stefan Quintens zal een voorstel formuleren. 

 

o RECREATIE: 

 

o Luc Pepels neemt afscheid van PC. De ondervoorzitter bedankt hem voor zijn bijdrage. 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

- Vergadering Dagelijks Bestuur , 27/01/2015, secretariaat, Mgr Broekxplein 6, 3500 Hasselt, om 20:00 uur 

- PC vergadering), 5/02/2015,  Mgr Broekxplein 6, 3500 Hasselt, om 20:00 uur in zaal 6. 


