
 

 

PC-VERSLAG  VAN  25 JUNI  2015 

 

 

 

Aanwezig: Willy Loverix, Maurice Hermans, Richard Begas, Rudi Eerdekens en Stefan Quintens.Lambert 

Hilven vertegenwoordigd Luc Budenaers en Rita Lavigne. 

Verontschuldigd: Hubert Grootaers, Johan Somers, Rita Lavigne, Luc Budenaers, De Gaspari Renzo en Jan 

Martens. 

Het PC verslag van 28 mei wordt goedgekeurd voor verschijning op de website “ Echo”. 

Het verslag van het dagelijks bestuur wordt goedgekeurd. 

 

VERSLAG: 

 

 De KLVV missie wordt uitgesteld tot volgend P.C.. 

 De voorzitter van Statuten en Reglementen: 

o Zal met instemming van de aanwezige P.C. leden de maatschappelijke zetel verplaatsen naar het 

adres van de secretaris. 

o Geeft de samenstelling van de klachten- en beroepscommissie voor de bundel AV2. 

o Zal de openbare aanklager vragen of hij zijn taak wil verder zetten. 

 De voorzitter van het PSC laat weten dat er verleden seizoen 3 scheidsrechter gegeven zijn aan de 

divisie reeksen en dat er dit seizoen eerst onze provinciale reeksen aanbod zullen komen. 

 De voorzitter P&C laat weten dat: 

o Er voor Face Book en sociale media een kandidaat gevonden is. 

o Er voor het bekomen van een actueel juiste database de oorzaak moet gezocht worden bij de 

clubleden. De secretaris zal hiervoor een e-mail sturen naar de voorzitters en secretarissen van 

onze clubs. 

 L.Hilven laat weten voor: 

o Het financieel gedeelte: de financiële toestand, alsook dat men samen gezeten heeft met de 

commissies PSC en Jeugd om een oplossing te zoeken voor de fiscale fiches. 

o De competitie: de kalender bespreking goed verlopen is en dat men voor het gedeelte BvL een 

persoon gevonden heeft met de naam: Ward NIJSKENS. Ook zullen wedstrijden voor de BvL 

maandag op de website staan. 

 De voorzitter van de G-sport laat weten dat: 

o Er een nieuw sportdecreet is voor 2017 en dat het dringend tijd is om dit te bestuderen alsook 

navraag te doen bij de VVB.( Provinciale subsidie’s) 

o Hij de G-sport en recreatie zal promoten. 

o VTS in Limburg een cursus Instructeur en B-Trainer zal organiseren in Lummen en Genk. 

 De Secretaris: 

o Herhaald de vraag voor het bekomen van de jaarverslagen. 

o Zal een e-mail sturen naar de club om hun ledenlijsten na te zien en te vervolledigen. 

o Zal een e-mail sturen naar de clubs met de vraag indien ze een VZW zijn, volgende gegeven te 

verkrijgen: BTW nr, adres van de maatschappelijke zetel en adres voor het toezenden van de 

facturatie. Indien een feitelijke vereniging het facturatie adres. 

o Deelt mede dat de AV2 zal doorgaan in de OLYMPIA in Hasselt. 

o Vraagt de commissies om hun vergader datums, plaats en uur mede te delen. 

 
 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 Vergadering Dagelijks Bestuur, 21/7/2015, Sporthal in Runkst (Hasselt), om 20:00 uur 

 PC vergadering, 30/7/2015,  Sporthal in Runkst (Hasselt), om 20:00 uur. 


