
 

 

PC-VERSLAG  VAN  25 FEBRUARI 2016 

 

 

Aanwezig: Willy Loverix, Luc Budenaers, Rita Lavigne, Richard Begas, De Gaspari Renzo, Jan Martens, Johan 

Somers en Stefan Quintens. 

Verontschuldigd: Rudi Eerdekens, Maurice Hermans. 

Op uitnodiging: Joris Verstraeten (lid van juridische werkgroep VVB) 

 

VERSLAG: 

 

 Joris Verstraeten geeft uitleg over het nieuwe juridisch reglement. Voor dit gedeelte waren volgende 

leden van de huidige provinciale juridische commissies: Ludo Vanderhallen, Roland Vermesen, 

Liesbeth Luts, Paul Lagae en Michel Vancleemput. Na de uiteenzetting verlaten deze geïnteresseerden 

de vergadering voor een verdere bespreking met Joris Verstraeten. 

 Dynamo Project KLVV: er zijn tot nu toe 16 kandidaten, voldoende om de meeting te laten doorgaan op 

19 maart 2016. 

 De AV1 zal plaats vinden op 12 april 2016 op volgende locatie: Voetbalkantine FC Helson (naast de 

sporthal), Sportstraat z/n, 3530 Helchteren 

 Bundel gegevens ten laatste bij de secretaris op 3 maart 2016 . (DB op 9 maart  2016) 

 Vóór de publicatie wordt de bundel ter controle naar de PC-leden verstuurd 

 Bundel naar de clubs en op de website ten laatste op 12 maart 2016. 

 De  voorzitter commissie ontmoetingen geeft uitleg over de wijzigingen in het nieuwe competitie 

reglement. 

 De secretaris vraagt de commissie voorzitters om dringend de gegevens voor het Sport.Vlaanderen -

dossier van de VVB (kalenderjaar 2015) te bezorgen. 

 Voor de finales van de BvL zullen de uitnodigingen verstuurd worden, inbegrepen deze voor de VIP en 

voor de receptie. 

 De vergadering met VKS en OKRA had plaats op 27 januari. De verschillende links (VKS, OKRA, 

KLVV) worden op de verschillende websites geplaatst.  Verder wordt bekeken hoe de bekerfinale van 

VKS het volgende seizoen geïntegreerd kan worden in onze bekerfinales.  Ook zal er een werkgroep 

opgericht worden tussen de verschillende organisaties., Luc zal dit initiatief uitwerken en coördineren. 

 De voorzitter geeft uitleg over het initiatief van de “ competitie wijziging “ in de VVB.. 

 De financieel beheerder geeft de financiële stand van zaken. 

 De VOLTIS organisatie in Limburg kan niet doorgaan op 5 maart wegens te weinig personeel bij de 

inrichters. Renzo zal een nieuwe datum vastleggen. 

 Op het einde van de vergadering laat Rudi Eerdekens via e-mail weten dat hij ontslag neemt in zijn 

functie als voorzitter pers & communicatie. 

 Verdere punten van dit PC zullen behandeld worden op het P.C. van maart 2016. 

 

 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 Extra vergadering Dagelijks Bestuur, 09/03/2016, Hasselt om 20:00uur (structuur KLVV) 

 Vergadering Dagelijks Bestuur, 15/03/2016 , Hasselt om 20:00 uur. 

 Dynamo project, 19/03/2016, Tongeren van 09:00 tot 12:00 uur. 

 PC vergadering, 24/03/2016, Hasselt, om 20:00 uur. 


