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     PC 28 mei 2015 – verslag  

     ACW-gebouw Hasselt zaal 5 20u 

Aanwezig: Rita Lavigne, Richard Begas, Rudi Eerdekens, Renzo De Gaspari, Jan Martens, Johan Somers, Stefan 

Quintens, Maurice Hermans, Luc Budenaers (21u25) 

Verontschuldigd: Hubert Grootaers, Willy Loverix 

Agendapunten 

- KLVV-verslag 7 mei 2015 

- Commissieverslagen 

- Openstaande punten vorig verslag 

- VVB-verslag 

- Secretariaat (inventaris-verhuis) 

- KLVV-missie/visie (vervolg) 

- Toekomstige werking KLVV (maatschappelijke zetel, DB, PC, leden) 

- Financiële update 

- Regularisatie 

- VSDC 

Door parkeerproblemen start de vergadering pas om 20u30. 

Behandelde punten 

- Het verslag van PC 7 mei wordt goedgekeurd en kan als dusdanig verschijnen in ECHO. 

- KLVV-missie/visie: In de verdere ontwikkeling van de KLVV-missie/visie wordt een volgende stap gezet. Aan 

de hand van onze toekomstperspectieven, zwakten, sterkten verduidelijken we onze positionering. 

- VSDC – regularisatie – boekhouding: Er wordt een kort verslag gegeven over het bezoek bij VSDC van 13 mei 

ll. Het PC geeft de toestemming om met VSDC in zee te gaan en de regularisatie van de vereniging en de 

boekhouding verder uit te werken. Rita maakt alvast afspraken met enkele commissies om te bespreken wat 

de nieuwe aanpak voor hen zal inhouden. 

- Financiële update: De financiële toestand dd. 28 mei wordt kort weergegeven. 

- Secretariaat (inventaris-verhuis): In het verslag van 7 mei werd beslist om eind juni 2015 het ACW-gebouw 

te verlaten. Het PC beslist om de verhuis te beginnen op zaterdag 6 juni om 9u. Een tweede afspraak is 

vastgelegd op zaterdag 13 juni. In de week vóór 6 juni heeft Rita enkele financiële bijeenkomsten met de 

grootste commissies (zie hoger). Bij deze wordt aan Willy gevraagd om alle kasten open te doen zodat de 

commissieverantwoordelijken al eventuele (voor hen) bruikbare dingen zouden kunnen meenemen. De 

vergadering gaat akkoord dat de laatst aangekochte meubels (tafel, zeteltjes, bureau) via internet verkocht 

worden. In afwachting van een eventuele koper zal Johan deze stukken ophalen en zelf stockeren. 

- Maatschappelijke zetel: Vanaf 1 juli zal de maatschappelijke zetel van de vzw een ander adres moeten 

krijgen. Het is belangrijk dat de werkbaarheid hierbij primeert. Het voorstel is om te kiezen tussen de drie 

officiële mensen van het dagelijkse bestuur (voorzitter, secretaris, financieel beheerder). In deze volgorde 

wordt dit besproken met de personen in kwestie. 

- Stijgen en dalen H 1ste en 2de provinciale: In het voorbije seizoen werd uitzonderlijk met 13 ploegen 

gespeeld. De nodige afspraken hieromtrent werden vóór het begin van het seizoen officieel meegedeeld 

door de competitieverantwoordelijke. Dit wordt momenteel anders geïnterpreteerd door één bepaalde club. 

Luc licht dit toe. 
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- Website: Ook dit jaar gebeurden de inschrijvingen voor het volgende seizoen via de website. Blijkbaar 

verdwenen een aantal inschrijvingen na de afsluiting. Bram is gecontacteerd om dit uit te zoeken. 

Ondertussen vraagt Luc aan de clubs om de gemaakte inschrijvingen te dubbel checken. 

 Wegens het late uur worden de nog onbehandelde punten verschoven naar de volgende PC-vergadering. 

Enkele belangrijke punten ter info. 

- Dinsdag 2 juni is een meeting van de commissie Pers & Communicatie gepland. Hier zullen twee nieuwe 

mogelijke commissieleden (promotie, websitebeheer) zich voorstellen.  

- Om alle PC-leden op de hoogte te houden van VVB-beslissingen, zodat mogelijke reacties vanuit de provincie 

tijdig kunnen gebeuren, wordt voorgesteld om alle verslagen van VVB-vergaderingen (DB, commissies) 

steeds door te geven aan het PC. Let op! Niet alle besproken items zijn onmiddellijk van toepassing en 

dienen eerst goedgekeurd worden via een hoger orgaan (RvB, DB). Met deze gegevens moet dan ook met de 

nodige discretie omgesprongen worden. 

De volgende PC-vergadering zal doorgaan op donderdag 25 juni 2015. 


