
 

 

PC-VERSLAG  VAN  26 NOVEMBER  2015 

 

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

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

Het PC verslag van 29 oktober wordt goedgekeurd voor verschijning op de website “ Echo”. 

 

VERSLAG: 

 

 De voorzitter : 

 Vraagt aan het PC voor een datum vast te leggen voor de lezing van “Fondsenwerving en 

sponsoring” via het Dynamo Project. Het PC beslist om zaterdag 12 maart of zaterdag 19 maart 

te nemen. 

 Vraagt aan Rudi de mogelijkheid om de KLVV agenda op de website te plaatsen zodanig dat de 

iedereen van het PC zijn vergaderingen erin kunnen plaatsen. 

 Het Conclaaf zal doorgaan in Lommel, stationsstraat 146, in zaal “ OPTIFEST” vanaf 9:00 uur. 

 Geeft uitleg over de RvB VVB van 18 november 2015: 

 Mogelijke naamswijziging in “@ volley.vlaanderen”. 

 De ITC vergadering. 

 De organisatie van de Jeugd kampioenschappen. 

 Vraagt personen die zullen deelnemen aan de AV VVB op 27 november 2015: loverix Willy, 

Luc Budenaers en Maurice Hermans (Jan Martens) zijn kandidaat. 

 Geeft zijn visie over het aanstellen van een persoon die zal zorgen voor de KLVV sponsoring. 

Verdere bespreking op het conclaaf.  

 Op vraag van de secretaris waarom er nog geen kandidatuur voor ondervoorzitter op de website 

verschenen is, is het antwoord: dit is een punt voor het conclaaf. 

 De Financieel beheerder geeft de financiële stand van zaken. 

 Maurice heeft binnen korte tijd een afspraak met de mensen van recreatie en G-sport. 

 Richard geeft uitleg over de bekomen e-mails in verband met een aantal laattijdige wedstrijdwijzigingen 

en de reactie hierop van de betrokken PSC leden. Tevens wordt er meegedeeld dat van sommige 

wedstrijdwijzigingen geen e-mail werd ontvangen (te onderzoeken of het een fout van de 

verantwoordelijk wedstrijdwijzigingen is dan wel van het systeem) waardoor op één wedstrijd geen 

scheidsrechter aanwezig was en een scheidsrechter een onnodige verplaatsing heeft gemaakt waarvan de 

kosten door het P.C. Commissie Ontmoetingen zullen moeten gedragen worden. 

 Stefan deelt mede dat door de invoering van een nieuwe module op de website, de secretaris de mailing 

van de nieuwe schutbladen niet meer moet uitvoeren. 

 Rudi zal er voor zorgen dat er een pictogram op onze website komt die het aantal bezoekers aan onze 

website zal weergeven.  

 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 Vergadering Dagelijks Bestuur, 22/12/2015 , …….., om 20:00 uur 

 Conclaaf, 5/12/2015, zaal OPTIEFEST, Stationsstraat 146, LOMMELom 9:00 uur. 


