
INTERN PC-VERSLAG  VAN 28 APRIL 2016

Aanwezig: Willy Loverix, Luc Budenaers, Rita Lavigne, Richard Begas, De Gaspari Renzo, Maurice Hermans,
Johan Somers, Jan Martens en Stefan Quintens.

Op uitnodiging: Lambert Hilven.

VERSLAG:

1. VERSLAGEN:

a. PC verslag van 24/03/2016 mag gepubliceerd worden zonder annex.
b. Luc Budenaers vraagt uitdrukkelijk om zijn takenpakket toe te voegen in annex van het intern PC

verslag van 24 maart 2016.

2. VERSLAG DB VAN 6 APRIL:

a. Iedere commissie voorzitter werkt binnen de budgetten opgesteld aan de hand van hun opgave in
mei. Indien speciale uitgaven moeten zij de andere PC leden informeren.

3. EVALUATIE AV1:

a. Locatie: goed
b. Onthaal etiketten: goed.
c. Volgende maal leden van het PC voorstellen aan de ingang en
d. Naam van gemandateerde(n) door derde persoon laten invullen.
e. Pauze of niet?

4. AANPASSING SR VERGOEDING VVB EN KBVBV

Richard geeft uitleg en vraagt het standpunt van het PC: het PC Limburg steunt na stemming voor deze
aanpassing. Johan zal deze beslissing mee nemen naar de VVB

5. DYNAMO PROJECT:

a. Het PC steunt het voorstel van het DB om na de pauze van de AV2 op 27 september een sessie
“meerwaarde sociale media voor uw clubs”, voor 95€ ongeacht het aantal deelnemers op te
nemen in het programma.

b. Daar de datum voor aanvraag verstreken is zal de secretaris alsnog proberen deze sessie te
bekomen.

6. BEKER VAN LIMBURG:

a. Luc geeft uitleg in naam van Lambert over de evaluatie vergadering met de inrichtende clubs.

7. JEUGD:

a. De nieuwe berichten en mails zijn intern besproken en hebben een antwoord gekregen.

8. NIEUWE VVB COMPETITIE EN SR MODULES:

a. Status: deze programma’s worden volgende week operationeel.
b. Integratie in de KLVV web site: Stefan, Bram en Giel hebben de test versie besproken en hun

bevindingen aan Kevin door gegeven.

9. VKS:

a. Volgens een gekregen info van de VKS zouden deze een vraag gekregen hebben voor aansluiting
van jeugdspelers.



b. Renzo en Luc onderzoeken wie en waarom deze vraag gesteld is.

10. VERGOEDINGEN MEDEWERKERS KLVV:

a. De voorzitter zal een lijst opstellen van wie? wat? en hoe? een PC lid een vergoeding of onkosten
kan bekomen.

11. FINANCIEEL BEHEERDER:

a. Deelt mede dat er volgende maandag een vergadering met Bram Stefan en Rudi zal plaats hebben
over het website contract.

b. Vraagt de secretaris om voor einde mei de clubfacturen te bezorgen.
c. Geeft uitleg over de huidige financiële toestand.
d. Deelt mede dat er een nieuwe laptop gekocht is voor de boekhouding.

12. VRAAG VAN LUC:

Luc vraagt om een persconferentie te mogen geven in Maaseik voor de wedstrijd Maaseik – Roeselare.
Deze kost 15€/persoon met een minimum van 15 personen.
Het PC geeft zijn toestemming.

13. VOLGENDE VERGADERINGEN:

DB, op 10 mei 2016 in Hasselt om 20:00 uur.
Het PC van 26 mei 2016 in Hasselt om 20:00 uur.


