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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Voorzitter heet iedereen welkom op deze extra vergadering van het PC dat volledig gewijd is 

aan de bespreking van de nieuwe structuur van het PC (afspraak PC 25/02). 

Vooraf vraagt de voorzitter aan de secretaris of de bundel voor de AV 1 uiteindelijk in orde 

gekomen is na de gegeven bemerkingen. De secretaris bevestigt dat de bundel klaar is voor 

publicatie. 

Structuur PC 

Om een beleid te kunnen voeren, afgestemd op de noden van vandaag, en waar er meer aandacht is 

voor service, efficiëntie en samenwerken, zal het nodig zijn om de verouderde structuur van het 

KLVV ook aan te passen.  

Aandachtspunten: 

- nieuwe functies, functies schrappen 

- verschillende taken herbekijken en eventueel opnieuw toewijzen 

- betrokkenheid van de PC leden, het hoger belang (volleybal) primeert boven eigen belang 

- professioneler functioneren: Binnen een gezamenlijk vooropgesteld kader (visie, opdracht, budget) 

moeten de commissievoorzitters hun toegekende verantwoordelijkheid kunnen/mogen nemen. Zij 

moeten zelf kunnen bepalen hoe ze het vooropgesteld doel gaan bereiken, zonder  interne controle. 

- transparantie, interne en externe communicatie 

Schets: 

Op de PC-vergadering van 22/02 werd aan ieder PC-lid gevraagd om hun voorstel tot nieuwe 

structuur op te maken en door te sturen naar de secretaris. Deze werden dan op het daaropvolgende 

dagelijks bestuur besproken. Daaruit werden 2 werkmodellen gedestilleerd die later zouden dienen 

als basis voor de verdere discussie binnen het PC. 

Vergadering: 

Voorstel model 1 van het DB:  

- Algemene opmerking …… taken zijn te zwaar / teveel taken onder 1 vleugel. 

- Beach wordt verdeeld onder jeugd en senioren > dit leidt tot de vraag: Waarom beach 

niet in het PC ?? 

Voorstel model 2 van het DB : 

- Ongeveer hetzelfde als model 1 maar met 2 ondervoorzitters 

De voorzitter van de commissie Beach heeft de bedenking dat de Beach op nationaal gebied niet 

meer gehoord zal worden. Het PC komt tot het besluit dat de commissie Beach als volwaardige 

commissie binnen het PC moet blijven. 



Er wordt door het PC verder gezamenlijk overlegd/gebrainstormd over de structuur. 

Uiteindelijk verschijnt een volgende indeling van de RvB KLVV (PC) op het bord. Deze draagt de 

goedkeuring weg van de aanwezigen. Hierop zal verder gewerkt worden op de PC-vergadering van 

24 maart 2016. 

Toelichting

 

Toelichting: 

- Er wordt gekozen voor een model met 9 PC-leden.Daarbij zullen er 2 ondervoorzitters zijn die elk 

hun specifieke opdracht zullen krijgen. Belangrijk: De ondervoorzitters zullen niet meer verkozen 

worden maar aangeduid door het PC aan de hand van functie en/of capaciteiten. 

- Het DB bestaat alvast uit de officiële aanspreekpunten van het KLVV > voorzitter, secretaris, 

financieel verantwoordelijke. Dit wordt vermoedelijk aangevuld door de ondervoorzitters > wordt 

nog bepaald 

- ‘Statuten/reglementen’ zullen meer gestuurd worden vanuit VVB en bijgevolg niet meer nodig als 

deel van het PC. Wel blijft een bewaker van de reglementen aangewezen. 

- ‘Communicatie’ valt samen met ‘PR’. Het dagdagelijks beheren van de website zou van daaruit 

kunnen gebeuren. Het sturen van de communicatie en IT gebeurt in de commissie. 

De verdere uitwerking aangaande taken, functies en onderlinge relaties zal gebeuren op de PC-

vergadering van 24 maart.  

De voorzitter vraagt aan de PC leden om tegen die vergadering al een takenopstelling voor te 

bereiden.   

 


