
 

 

PC-VERSLAG  VAN  29 OKTOBER  2015 

 

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

Johan Somers, De Gaspari Renzo en Stefan Quintens. 

Verontschuldigd: Jan Martens. 

Het PC verslag van 24 september wordt goedgekeurd voor verschijning op de website “ Echo”. 

 

VERSLAG: 

 

 De voorzitter geeft: 

o Een korte evaluatie van de AV2. 

o Uitleg over het verslag van de RvB VVB. De VVB nota werd doorgegeven met de redenen 

waarom de heer Luc Pepels voor 4 jaren geschorst werd. 

o Zijn beleidsvisie en zijn idee over de PC samenstelling en werking. 

o Uitleg over de 1° IT-VVB meeting “LOC-LSC” over de competie en PSC module van 20 

oktober 2015. 

 Luc geeft een verslag over de eerste samenkomst van de werkgroep “ Hervorming competitie en 

competitie reglementen”. 

 De ‘missie – visie – strategie’ van het KLVV is verder besproken, in het bijzonder de besluitvorming 

van het actieplan voor het DB, jeugdcompetitie, seniorencompetitie, PSC en communicatie. 

 De voorzitter van de commissie Statuten en Reglementen zal de nieuwe statuten na ondertekening 

neerleggen. 

  De voorzitter vraagt de voorzitters van de respectievelijke commissies om nu al aan te vangen met het 

verzamelen van de gegevens voor het BLOSO dossier. De secretaris zal de vragen doorsturen. 

 De secretaris geeft toelichting bij de club enquête op de AV2 voor een bijscholing van het Dynamo 

project 2016: 

o 38 clubs namen deel. 

o Volgorde van hun keuze: 

 Fondsenwerving en sponsoring. 

 Een slimme strategie voor ledenbinding. Verzeker de toekomst van uw club. 

 Interne en externe communicatie. 

 Een beleidsplan voor je sportclub. Voorkom een stuurloos schip. 

 Erkenning. Belonen werkt. Ook in je sportclub. 

 Een club met geen interesse. 

 Er zal een agenda geplaatst worden op de website waar iedere voorzitter zijn vergaderdatums op kan 

plaatsen. 

 De voorzitter stelt vragen over de website: 

o Gebruik/aanpassing > procedure + handleiding. 

o Rechten. 

 De financiële beheerder geeft de stand van zaken. 

 Voor de VJCL zijn de afspraken voor Limburg in orde. 

 Maurice deelt mede dat de VKS een afspraak zal maken met de KLVV. 

 Het conclaaf KLVV zal doorgaan op 5 december 2015. Verdere informatie volgt.  

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 Vergadering Dagelijks Bestuur, 20/11/2015 , OLYMPIA HASSELT, om 20:00 uur 

 PC vergadering, 26/11/2015, OLYMPIA HASSELT, om 20:00 uur. 


