
 

 

PC-VERSLAG  VAN  24 SEPTEMBER  2015 

 

Aanwezig: Willy Loverix, Hubert Grootaers, Rudi Eerdekens, Luc Budenaers, Rita Lavigne, Richard Begas, 

Maurice Hermans, Jan Martens, Johan Somers, De Gaspari Renzo en Stefan Quintens.. 

Het PC verslag van 27 augustus wordt goedgekeurd voor verschijning op de website “ Echo”. 

Het verslag van de “jeugd commissie” is goed bevonden. 

 

VERSLAG: 

 

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

competitie en van Pers & Communicatie zijn toegelicht. Ieder PC-vergadering zal het actieplan van een 

commissie voorgesteld worden. 

 De voorzitter geeft toelichting over de beslissing van de BAV VVB met betrekking tot Dhr L.P.. 

 De ondervoorzitter geeft uitleg over het mogelijk gemeenschappelijk ICT platform van de VVB in 

verband met het LOC en het LSC. Een eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle provincies is 

gepland in het EVC op 20/10/2015 om 19u. De bedoeling is dat vooral de gebruikers (ontmoetingen, 

scheidsrechters, jeugdcompetitie) hierop aanwezig zijn. 

 Voor de AV2 van 29/09 zijn alle afspraken gemaakt. Voor het financiële gedeelte zal Lambert, als 

boekhouder, eventuele vragen beantwoorden.  

 De financieel beheerder: 

o Geeft de financiële stand van zaken.  

o Bij het inbrengen van de clubgegevens in het nieuwe boekhoudingprogramma stootte Rita op een 

aantal onjuistheden in de bestuursgegevens van een aantal clubs. Zij heeft dit ineens nagekeken 

en in orde gebracht voor alle clubbesturen zodanig dat de KLVV-gegevens overeenstemmen met 

die van de VVB.  

o Geeft uitleg over de status van de boekhouding.  

 Hubert geeft toelichting bij de afhandeling van het ACV contract.  

 Op  de themadag van het VSF, die doorgaat op 25 september 2015 in Ronse, zal het KLVV 

vertegenwoordigd worden door  Johan, Luc en Renzo. 

 Voor de cursussen van het dynamo-project in het voorjaar 2016 zullen de clubs op de AV een keuze 

kunnen maken uit  5 onderwerpen. 

o Een beleidsplan voor je sportclub. Voorkom een stuurloos schip. 

o Een slimme strategie voor ledenbinding. Verzeker de toekomst van je sportclub. 

o Erkenning. Belonen werkt. Ook in je sportclub. 

o Fondsenwerving en sponsoring. 

o Interne en externe communicatie. 

 De  aankoop van volleybalballen voor de provinciale selecties is gebeurd  Ze werden reeds verdeeld. 

 De selectietrainers komen samen in Runkst op 30 september 2015. 

 Het probleem rond art.15 is opgelost mede dank zij de samenwerking met Renzo. 

 De werkgroep rond de vernieuwing van de competitie en het competitiereglement, zal weldra een eerste 

keer samenkomen.  

 Johan herinnert de commissies eraan om de data, tijdstippen en plaatsen door te geven aan de secretaris. 

 De voorzitter van de juridische commissie bespreekt de aanduiding van de leden voor de klachten- en 

beroepscommissie indien er een tekort is aan kandidaten. Normaal is dit de secretaris van de club, maar 

deze mag vervangen worden door een ander lid van deze club. 

 De voorzitter van het PSC vraagt om hem na de AV een lijst met effectieve leden van alle commissies 

toe te sturen. 

 De website: het PC vraagt om de activiteiten balk ook toegankelijk te maken voor de PC leden en niet 

alleen voor de clubs. 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 Vergadering Dagelijks Bestuur, ??/10/2015, ……………., om 20:00 uur 

 PC vergadering, 29/10/2015,  Olympia HASSELT, om 20:00 uur. 


