
 

PC-VERSLAG  VAN  30 JULI  2015 

 

 

Aanwezig: Willy Loverix, Maurice Hermans, Richard Begas, Rudi Eerdekens, Luc Budenaers, Rita Lavigne, 

Johan Somers en Stefan Quintens. Jan Martens vervoegd de vergadering om 8:45uur. 

Verontschuldigd: Hubert Grootaers, De Gaspari Renzo. 

 

Het PC verslag van 25 juni wordt goedgekeurd voor verschijning op de website “ Echo”. 

Het verslag van het dagelijks bestuur wordt goedgekeurd. 

 

VERSLAG: 

 

 De ‘missie – visie – strategie’ van het KLVV wordt verder besproken en uitgewerkt. 

 De jaarverslagen zijn, op één na, toegekomen bij de secretaris om te verwerken in de bundel. 

 Voorlopig zijn er 2 kandidaten voor het voorzitterschap van het KLVV. Deze zijn: Dhr Hubert 

Grootaers (indien herkiesbaar) en Dhr Luc Pepels. 

 Tijdens het tweede deel van de AV2 zullen de twee jeugdconsulenten van de VVB zich komen 

voorstellen. 

 Clubbestellingen kunnen gebeuren tot 12 september bij de KLVV secretaris en zullen meegebracht 

worden op de AV2. 

 De financieel beheerder geeft uitleg over de uiteindelijke kostprijs van 11 maanden secretariaat in het 

ACV-gebouw te Hasselt. Zij licht de actuele financiële toestand van het KLVV toe.  

 Voor het IPJOT van eind deze maand in Oost-Vlaanderen zullen er wellicht twee bussen nodig zijn. 

Maurice zou hiervoor het nodige kunnen doen. 

 De ondervoorzitter geeft een samenvatting van het verslag van de RvB VVB en vraagt de P.C. leden of 

ze punten hebben om te bespreken op het DB VVB volgende maandag. 

 Nu iedere commissie voorzitter toegang heeft tot de VVB data base vraagt de secretaris aan de 

commissievoorzitters om de mailings naar de clubs zelf te doen. 

 Dhr Ward Nijskens wordt toegevoegd aan de commissie ontmoetingen in functie van “ Beker van 

Limburg”. 

 De voorzitter van de ontmoetingscommissie meldt, gezien de kostprijs voor het organiseren van de 

finale van de BvL verhoogd is, dat het bedrag van aanbesteding voor de BvL opgetrokken wordt naar 

min.6500€, waarvan bij toekenning 4000€ te betalen is en de rest na de BvL. Ook de toegangsprijs 

wordt verhoogd naar 6€.  

 De Voorzitter van de Beachcommissie nodigt de PC leden uit op het Beach Tornooi van 2 augustus dat 

zal doorgaan op de markt in Maaseik. 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 Vergadering Dagelijks Bestuur, 18/08/2015, Sporthal in Runkst, om 20:00 uur 

 PC vergadering, 27/08/2015,  Sporthal in Runkst, om 20:00 uur. 


