
 

 

PC-VERSLAG  VAN  22 JANUARI 2016 

 

Aanwezig: Willy Loverix, Luc Budenaers, Rita Lavigne, Richard Begas, Maurice Hermans, Johan Somers en 

Stefan Quintens. 

Verontschuldigd: Rudi Eerdekens, De Gaspari Renzo, Jan Martens. 

 

VERSLAG: 

 

 Vervolg op het conclaaf: de voorzitters van het PSC en G_SPORT geven hun  visie en plannen voor de 

toekomst. 

 De respons op de uitnodiging voor het Dynamo Project KLVV zijn miniem.  De secretaris zal een 

nieuwe uitnodiging naar de clubs sturen en een oproep op Facebook laten plaatsen. 

 De AV1 zal plaats vinden op 12 april 2016 op een nog nader te bepalen locatie: 

 Oproep naar de clubs ten laatste op 28 januari 2016. 

 Bundel gegevens ten laatste bij de secretaris op 4 maart 2016. (DB op 8 maart 2016) 

 Bundel naar de clubs en op de website ten laatste op 13 maart 2016. 

 De voorzitter geeft uitleg over het vernieuwde juridische reglement van de VVB. De verantwoordelijke 

statuten en reglementen legt uit wat dit concreet betekent en welke de gevolgen zijn voor de provincie. 

 Op 27 januari 2016  om 20:00 uur zal er in Opglabbeek een bijeenkomst zijn van VKS, OKRA en 

KLVV om te praten over de toekomst en een eventuele samenwerking. 

 De secretaris vraag de commissievoorzitters dringend  de gegevens voor het dossier “Sport Vlaanderen” 

(BLOSO) van de VVB(kalenderjaar 2015) te verstrekken. 

  Vacature ondervoorzitter KLVV: 

 Er zijn momenteel twee kandidaten, namelijk Hubert Grootaers en Maurice Hermans. 

 Maurice geeft uitleg over zijn kandidatuurstelling en licht toe wat zijn plannen zijn. Het PC 

vraagt dat Hubert hetzelfde zou komen doen op de PC-vergadering van februari. 

 Hierna zal het PC een beslissing nemen. 

 Aan de PC leden wordt gevraagd om tegen de PC-vergadering van februari een voorstel van een 

mogelijke nieuwe structuur van het KLVV voor te bereiden met daarbij een omschrijving van een 

nieuwe taakverdeling.  

 De financiële beheerder geeft een update van boekhouding en  financiën . 

 Het agendapunt over de website wordt verschoven naar de volgende PC-vergadering wegens 

afwezigheid van de communicatieverantwoordelijke. 

 

 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 Dagelijks Bestuur, 9/02/2016 , Olympia Hasselt, om 20:00 uur. 

 PC, 25/02/2016, Olympia Hasselt, om 20:00 uur. 


