
 

PC-VERSLAG  VAN  26 MEI 2016 

 

Aanwezig: Willy Loverix, Rita Lavigne, Richard Begas, De Gaspari Renzo, Maurice Hermans, Johan Somers, 

Stefan Quintens en Lambert Hilven (vervanger van Luc Budenaers). . 

Verontschuldigd: Jan Martens, Luc Budenaers.  

 

VERSLAG: 

 

1.  VERSLAGEN: 

 

PC verslag van 28/04/2016 mag gepubliceerd worden op de website.  

 

2. VERSLAG EXTRA PC VAN 21/05/2016: 
 

a. De VZ geeft een samenvatting van deze vergadering. 

b. Vraagt dat ieder PC lid ( indien nog niet voldaan) zijn deel van de taken beschreven in het 

huishoudelijk reglement aan te passen en dit ten laatste op 4 juni 2016 te sturen naar de VZ, 

secretaris en Stefan. 

c. Bespreekt de onderlinge relatie tussen het DB en de commissies alsook de commissies onderling 

in de nieuwe PC structuur. 

d. Het PC besluit: 

i.  dat de leden van het DB toegang moeten hebben tot de KLVV zichtrekeningen en het 

boekhoudingprogramma.  

ii. dat de leden van het DB na aanmelding bij een gewenste commissie, hieraan mogen 

deelnemen als gast. 

 

3. DYNAMO PROJECT: 
 

Na telefonisch contact is de bevestiging gegeven dat deze sessie kan doorgaan op de gevraagde 

datum.( AV2) 

 

4. BEKER VAN LIMBURG: 

 

De afrekening is gebeurd alsook de uitleg hierover.  

 

5. JEUGD: 
 

Heeft de vraag gekregen of er een mogelijkheid bestaat om interprovinciale jeugdploegen op te 

richten. De Limburgse jeugdverantwoordelijken hebben geen probleem met dit project. 

  

6. CONTRACT WEBSITE: 
 

Het contract met Bram is ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Stefan zal nu toezien op de 

uitvoering ervan en de financieel beheerder zal overgaan tot de betaling van de overeengekomen 

verschuldigde bedragen. 

 

7. VKS: 

 

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

jeugdspelers. 

 Antwoord na raadplegingen: een van onze clubs zou voor zijn minder goede jeugdspelers gevraagd 

hebben of deze recreatief kunnen spelen in de VKS. Dit is niet mogelijk. 

 

8. FINANCIEEL BEHEERDER: 

 

a. Geeft uitleg over de huidige financiële toestand. 



 

b. Vraagt iedere commissie voorzitter zijn begroting mede te delen voor eind mei en dat deze zullen 

werken binnen de budgetten opgesteld aan de hand van hun opgave in mei. Indien er speciale 

uitgaven moeten zijn zullen zij de andere PC leden eerst informeren. 

c. Deelt mede dat de belasting fiches zullen voor eind mei verstuurt worden. 

d. Vraagt de secretaris om: 

i.  de neerlegging binnen te brengen bij de griffie in Tongeren (kostenbesparend). 

ii. voor einde mei het overzicht van de geplaatste bestellingen door de clubs voor facturatie 

mei/juni 2016 te bezorgen. 

 

9. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

DB, op  14 juni 2016 in Hasselt om 20:00 uur. 

Het PC van 23 juni 2016 in Hasselt om 20:00 uur.  

 

 

 

 


