
 

 

 

PC-VERSLAG  VAN   5 MAART 2015 

 

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

Maurice Hermans, Rudi Eerdekens, Jan Martens en Renzo de Gaspari. 

Verontschuldigd: Hubert Grootaers. 

Het verslag van 5 februari wordt na aanpassing goedgekeurd voor verschijning op de website “ Echo”. 

Het verslag van het dagelijks bestuur wordt goedgekeurd. 
 
VERSLAG: 
 

 ONDERVOORZITTER: 

 

o Toegang tot de statistieken van VVB leden van Limburg: In principe mag het KLVV zoveel leden 

opgeven als het wil maar Limburg draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid. 

o SBB heeft een offerte gedaan om onze vzw door te lichten en de boekhouding over te nemen. Rudi 

zal bijkomende offerten opvragen bij Dynamo project, VSCD en PROCURA.  

o Zoals eerder afgesproken zullen 52 ballen nr 5 aangekocht worden. Deze zullen op de AV1 verdeeld 

worden onder de clubs die zich voor dit seizoen engageerden om telkens de voorwedstrijden 2 – 2 te 

spelen. 

o Bespreekt het eventuele stoppen met het vast secretariaat en het opzeggen van de huidige locatie. 

De stemming gaf volgend resultaat: 5 voor stopzetten, 2 onthoudingen, 3 onthoudingen met neiging 

tot stopzetten na bekijken voorstel. 

o Stockage van verplichte gegevens? 

o Maatschappelijke zetel? 

o Johan zal een praktisch voorstel uitwerken met een kosten, baten analyse.  

o Dynamosessie van zaterdag 7 maart: alles is in orde voor ontvangst. 

o VKS: samenkomst is voorzien op 2 april vóór het de PC vergadering in een kleine groep. 

o De “MISSIE” en “DOEL” van het KLVV.  7 vergaderingen zullen in eigen beheer gehouden worden 

vanaf de maand mei. 

o Vraagt indien mogelijk voor de AV1 een draagbare microfoon. 

o De PC vergaderingen zullen vanaf mei afgestemd worden op de donderdag voor het DB VVB. Dit zal 

de laatste donderdag van de maand zijn. 

o Vanaf nu kunnen ook berichten in achterliggende folders geplaatst worden. 

 

 FINANCIEN: 

 

o Deelt mede dat de vzw statuten van het KLVV neergelegd zijn voor verschijning in het staatsblad. Dit 

zonder Renzo ( na AV2) 

o Het neerleggen van de jaarbalans moet jaarlijks gebeuren. Deze keer kunnen we best de balansen 

van de laatste drie jaren ineens doen omdat eventuele controles telkens drie jaren teruggaan.  

o Geeft de juiste gedetailleerde gegevens van de boekhouding en van de rekeningen. 

 

 SECRETARIAAT: 

 

o De AV1 zal doorgaan op 24 maart 2015, amendementen voor het competitiereglement kunnen 

verstuurd worden tot 8 maart 2015 ingediend worden. 



 

 

 ONTMOETINGEN: 

 

o Deelt mede dat Giel zijn competitiegenerator gaat uitleggen op de VVB. 

o Geeft uitleg over het afgesproken scenario van de BvL. 

o Geeft uitleg over de vraag van stijgers en dalers (art. 15). Clubs zullen een schrijven hier aangaande 

ontvangen. 

o Vraag van Noliko Maaseik over het spelen van hun wedstrijd op de avond van paaszaterdag wordt 

besproken. Het PC besluit om het voorstel van het DB VVB ( 16/022015) toe te passen. Johan zal dit 

mede delen aan de betrokken partijen. 

 

 PSC: 

 

o Bespreekt de scheidsrechtersboete van Hechtel-Ekel (Commissie Beach) en van Stal Beverlo (Commissie Jeugd) 
en zal deze aanpassen. 

 

 JEUGDCOMMISSIE: 

 

o Maurice het bestuur van de VKS Limburg zal uitnodigen vóór het PC van april. 

 

 BEACHCOMMISSIE: 

o Deelt mede dat: 

o De Limbubeach wedstrijden zullen doorgaan in: Hechtel op 9 en 10mei, Maaseik op 14 mei en 

finale op de markt in Maaseik op 30 juni. 

o Selectie trainingen zullen doorgaan op 22 en 29 april in Maaseik en vanaf mei gedurende 8 

woensdagen. 

o Het budget voor de Beachcommissie KLVV is zoals afgesproken. 

 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 Vergadering Dagelijks Bestuur, 25/03/2015, secretariaat, Mgr Broekxplein 6, 3500 Hasselt, om 20:00 uur 

 PC vergadering), 2/04/2015,  Mgr Broekxplein 6, 3500 Hasselt, om 20:00 uur in zaal 6. 


