
 
 

 

PC-VERSLAG  VAN  5 FEBRUARI 2015 

 

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

Maurice Hermans en Rudi Eerdekens. 

Verontschuldigd: Hubert Grootaers en Jan Martens. 

Het verslag van 8 januari 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 Bedankt Renzo om de taak van jeugdcommissie voorzitter op zich te nemen. 

o Vraagt aan de PC leden om zich zoveel mogelijk in te schrijven voor de bijscholing op zaterdag 

7 maart 2015 van 9:00 tot 11:00uur.  

o Puntjes ter verduidelijking voor onze website: 

o Wie moet welke rechten hebben op de website?. Aan de commissievoorzitters wordt 

nogmaals gevraagd om door te geven wie van de leden, welke rechten zou moeten 

krijgen. 

o  Verantwoordelijke uitgever website “ECHO”. Rudi kijkt na hoe dit zit. 

o Verantwoordelijke plaatsing en wegnemen van berichten? 

o Publicatie van externe volleybalmanifestaties. PC beslist dat dit kan. Rudi overlegt met 

Bram hoe dit uit te voeren. 

o Voorlopig hebben 4 mensen toegang tot statistieken en ledenlijsten van de provincie via de 

VVB-site. Het PC oordeelt dat dit voor alle PC-leden zou moeten kunnen. Johan vraagt dit na.  

o N.a.v. de recente financiële ontwikkelingen staat de niet onbelangrijke kost van het secretariaat 

in de huidige vorm ter discussie. Mogelijke optie: online secretariaat > inboedel stockeren en/of 

verkopen > extern vergaderen. De PC-leden wordt om input gevraagd. 

o Vraagt uit te kijken naar een verantwoordelijke sponsoring. 

o Vraagt de PC leden nogmaals na te denken over de “MISSIE” van het KLVV. 

 

o FINANCIEN: 

 

o Deelt mede dat de begroting voor 2015 aangepast zal worden. 

o Heeft een eerste vrijblijvend onderhoud met SBB, in Vilvoorde, om de huidige situatie van het KLVV 

(boekhouding, kostenverwerking, enz ...) te bespreken.  

o Geeft de juiste gedetailleerde gegevens van de boekhouding. 

o Hieruit blijkt dat er dit boekjaar een financieel tekort mogelijk is. Hoe aanpakken? 

 In de toekomst zullen we gerichte uitgaven moeten doen en onnodige kosten 

vermijden 

 Inkomsten genereren.(extra sponsoring)  

 

o SECRETARIAAT: 

 

o Voor de bijscholing door Dynamo Project op 7 maart zijn er tot op heden 7 deelnemers. 

Er zal een e-mail tot deelname gestuurd worden naar alle PC leden en de link naar het deelname 

formulier zal ook toegevoegd worden op de aankondiging op de website. 



 

o De AV1 zal doorgaan op 24 maart 2015, de bundel zal ten laatste verstuurd worden op 

21 februari 2015 en amendementen voor het competitiereglement kunnen verstuurd worden tot 

8 maart 2015 ingediend worden. 

 

o ONTMOETINGEN: 

 

o Deelt mede dat: 

o  de VVB jeugdkampioenschappen door DVH en VTI Hasselt georganiseerd worden op 

16 en 17 mei 2015. Het KLVV zal wegens de laattijdige aankondiging het 

inschrijvingsgeld betalen. 

o Het competitiereglement en de voorstellen klaar zijn voor publicatie. 

 

o PERS & COMMUNICATIE: 

 

o Rudi geeft uitleg over zijn ICT verslag van 19 januari. 

o Rudi zal navragen voor ondersteuning Dynamo 

 

o PSC: 

 

o Bespreekt de speelgelegenheid van jeugdspeelster Noor Vermeulen. Het PC beslist dat de 

verantwoordelijke van de jeugdcompetitie hier een samengestelde ploeg moet maken. 

 

o JEUGDCOMMISSIE: 

 

o Deelt mede dat: 

o De wedstrijdschema’s van de bekertornooien naar de organiserende clubs gestuurd zijn. Het 

PSC duidt de scheidsrechters aan. 

o Er een actie zal plaatshebben rond de “Fair Play” bij de coaches en spelers. 

o  De vragenlijsten zullen verwerkt worden door Renzo. 

o Maurice zal het bestuur van de VKS Limburg uitnodigen op één van de volgende PC’s. 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 Vergadering Dagelijks Bestuur, 24/02/2015, secretariaat, Mgr Broekxplein 6, 3500 Hasselt, om 20:00 

uur 

 PC vergadering), 5/03/2015,  Mgr Broekxplein 6, 3500 Hasselt, om 20:00 uur in zaal 6. 


