
 

PC-VERSLAG  VAN  24 MAART 2016 

 

Aanwezig: Willy Loverix, Luc Budenaers, Rita Lavigne, Richard Begas, De Gaspari Renzo, Maurice Hermans, 

Johan Somers en Stefan Quintens. 

Verontschuldigd: Jan Martens. 

 

VERSLAG: 

 

1.  VERSLAGEN: 

 

a. PC verslag van 25/02/2016 mag gepubliceerd worden. 

b. PC verslag van 9/03/2016 (extra PC) mag gepubliceerd worden na aanpassing. 

c. Het verslag van het conclaaf dd. 05/12/2015 mag gemaakt worden. 

 

2. JURIDISCHE REGLEMENTEN: 
 

Joris Verstraeten heeft onze  huidige reglementen (statuten, huishoudelijk reglement, 

competitiereglement) gecontroleerd op juridische onvolmaaktheden en/of onjuistheden. Buiten 

enkele benamingen en/of zinsconstructies dient er niets ingrijpend te wijzigen.  

 

3. DYNAMO PROJECT: 
 

a. De bijscholing van 19 maart 2016 was zeer geslaagd. We konden 32 deelnemers verwelkomen.  

Het KLVV zal een volgende infosessie organiseren op 18 of 25 juni 2016. Willy neemt contact 

op met Dynamo Project om te kijken naar de mogelijkheden. De secretaris zal een aantal binnen 

het PC een aantal mogelijke thema’s rondsturen waaruit we dan een keuze kunnen maken.  

 

4. BEKER VAN LIMBURG: 

 

a. De voorbereidingen en de samenwerking met de organiserende clubs lopen goed. 

b. Het PSC wordt gevraagd om de namen van de filmers voor de twee dagen bekend te maken aan 

de organisatoren. 

c. De PC-leden kunnen intekenen voor het VIP-diner van zaterdag. De commissieleden, de 

selectietrainers en ook de PC-leden worden uitgenodigd op de receptie van maandag. De 

kilometers van de PC-leden worden vergoed betaald. 

d. Maurice stelt voor om in de toekomst ook ex-leden van het KLVV uit te nodigen. Een tijdige 

opmaak van een lijst met mogelijke genodigden zou hierbij aangewezen zijn.  

 

5. AV1  2016: 
 

a. De bundel is verstuurd naar de clubs. 

b. Om de herkenbaarheid tussen PC en clubs en tussen clubs onderling wat te bevorderen wordt 

voorgesteld om zelfklevende naametiketten te maken met daarop de clubnaam en de 

verschillende deelnemers aan de AV. Dit geldt ook voor de PC-leden.  

c. Smeermaas stopt: er zal geen boete aangerekend worden voor het niet-deelnemen aan de AV1. 

d. Amendementen mogen doorgestuurd worden tot 26 maart 2016. Hierna alleen nog mogelijk mits 

het informeren van de aanwezige clubs door het overhandigen van een gedetailleerde ordemotie 

vóór aanvang van de AV.  

e. Voor AV2 2016 wordt 27 september 2016 vooropgesteld.  

 

6. NIEUWE KLVV STRUCTUUR: 
 

a. Maurice geeft zijn visie over de voorgestelde structuur. 

b. Luc geeft de taken voor de nieuwe commissie PR-evenementen-sponsoring Na overleg wordt het 

voorgestelde takenpakket voor deze commissie goedgekeurd. Het afsluiten van eventuele 

sponsordeals door een commissievoorzitter zal steeds onbezoldigd gebeuren. Mogelijke onkosten 

en of uitgaven, gemaakt om een sponsoring te kunnen afsluiten, worden terugbetaald of geregeld 

via een goedgekeurd budget. Dit wordt later nog verder besproken.   



 

c. Voor alle PC-leden (commissievoorzitters, secretaris, voorzitter) is artikel 7.1 van het 

Huishoudelijk Reglement van toepassing.  

d. Op de vraag naar het maken van sponsorfacturen en het effect op BTW-verplichtingen antwoord 

de financieel beheerder dat de BTW-vrijstelling sinds 01/01/2016 verhoogd is van €15000 naar 

€25000. Vóór 01/06/2016 zal samen met VSDC bekeken worden of we ons BTW-nummer zullen 

moeten activeren of dat we nog steeds kunnen blijven genieten van de vrijstellingsregeling.  

 

 

7. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

DB, op 6 april in Hasselt om 20:00 uur. 

AV1, op 12 april in de voetbalkantine FC Helson (naast de sporthal), Sportstraat z/n, 3530 Helchteren 

om 19:00 uur. 

Het PC van 21/04/2016 wordt verplaatst naar 28/4/2016 in Hasselt om 20:00 uur.  

 

 


