
 

 

PC-VERSLAG  VAN  7 MEI  2015 

 

 

 

Aanwezig: Willy Loverix, Johan Somers, Rita Lavigne, Luc Budenaers, De Gaspari Renzo, Richard Begas, 

Rudi Eerdekens en Jan Martens. 

Verontschuldigd: Hubert Grootaers, Maurice Hermans en Stefan Quintens. 

Het PC verslag van 4 april wordt goedgekeurd voor verschijning op de website “ Echo”. 

Het verslag van het dagelijks bestuur wordt goedgekeurd. 

 

 

 

VERSLAG: 

 

 De KLVV missie wordt besproken en aangepast door de leden van het PC. 

 De secretaris zal in samenwerking met de commissie voorzitters een datum afspreken voor het eventueel 

afhalen van delen interessant voor hun commissie. Einddatum 30 juni 2015. 

 Er is een vergadering met VSDC op 13 mei 2015. Rudi zal dit bevestigen. 

 Johan, Luc en Jan geven een verslag over de samenkomst met de NEVOBO over zitsport, competitie, 

scheidsrechters en promotie in de NEVOBO. 

 Het KLVV gaat op zoek naar een promotie verantwoordelijke die misschien ook de website kan 

onderhouden. 

 Stefan Quintens heeft opgemerkt dat het “scheidsrechtersverslag” op twee plaatsen te vinden is op de 

website en dat deze niet identiek zijn. Tijdens de laatste P.S.C. vergadering werd deze zaak besproken 

en Eddy Luts zal het nodige doen om het juiste formulier op slechts één plaats te zetten, namelijk onder 

de rubriek “scheidsrechters”. 

 Rudi zal aan een “ Media observer” een offerte vragen om artikelen over de KLVV via een link op onze 

website zetten. 

 Het PC bespreekt de website contracten, foto’s, uitzicht etc.. 

 Het PC bespreekt de mogelijkheid om de selectie trainingen op een andere plaats te laten doorgaan. 

Tongeren ondanks kosten besparing niet in aanmerking wegens niet centraal gelegen. 

 Johan zal ervoor zorgen dat alle PC leden toegang krijgen op de VVB statistieken. 

 Renzo bespreekt het punt van de volleybal # 5. (210gr of 260gr) 

 De financieel beheerder bespreekt de financiële toestand van de KLVV tot op heden. 

 
 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 Vergadering Dagelijks Bestuur, 19/5/2015, secretariaat, Mgr Broekxplein 6, 3500 Hasselt, om 20:00 uur 

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


