
 

 

PC-VERSLAG  VAN  4 APRIL 2015 

 

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

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

Verontschuldigd: Hubert Grootaers. 

Het PC verslag van 5 maart en het verslag van de AV1 worden na aanpassing goedgekeuring voor verschijning 

op de website “ Echo”. 

Het verslag van het dagelijks bestuur wordt goedgekeurd. 

 

VERSLAG: 
 

o ONDERVOORZITTER: 

 

o Na beraadslaging beslist het P.C. om het permanent secretariaat af te schaffen met behoud van de 

secretariaatsbijdrage door de clubs. De secretaris zal de nodige stappen hiervoor zetten naar het 

ACV. De inboedel zal te koop aangeboden worden via het internet. 

o VSDC heeft een offerte gedaan om onze boekhouding etc. over te nemen. Rudi zal meer details 

opvragen. 

o Geeft uitleg over de “DRAGON” volleybalballen die volgens de verdeler voldoen aan de FIVB 

standaard maar niet FIVB gekeurd zijn. Het P.C. beslist om deze ballen in analogie met de VVB 

niet toe te laten in de reguliere KLVV competitie. De secretaris zal deze beslissing mededelen 

aan onze clubs.  

 

o FINANCIEN: 

 

o Geeft een overzicht van de financiële toestand van het KLVV. 

o Deelt mede dat tot op heden verschillende clubs hun factuur nog niet betaald hebben.  

 

o SECRETARIAAT: 

o De secretaris maakt de opmerking dat, ondanks de bevoegdheden van de competitieleider teveel 

beslissingen moeten genomen worden door het P.C.. 

 

o ONTMOETINGEN: 

 

o Behandelt de e-mail van Dilsen-Stokkem met betrekking tot de betaling van hun administratieve 

onkosten. Het P.C. is akkoord om deze in schijven te laten af betalen. 

 

o PERS EN COMMUNICATIE: 

 

o Rudi leidt het debat over het doel en de visie van het KLVV in de toekomst. Na bespreking en 

ontvangst van de deelnemers gegevens beslist men om deze gegevens te verwerken in een 

voorlopig document en voor te leggen aan het P.C.. 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 Vergadering Dagelijks Bestuur, 28/4/2015, secretariaat, Mgr Broekxplein 6, 3500 Hasselt, om 20:00 uur 

 PC vergadering, 7/5/2015 en 28/5/2015,  Mgr Broekxplein 6, 3500 Hasselt, om 20:00 uur in zaal 6. 


