
 

INTERN PC-VERSLAG  VAN  22 SEPTEMBER 2016 

 

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

Stefan Quintens, Luc Budenaers en Lambert Hilven. 

Afwezig: Jan Martens.  

 

VERSLAG: 

 

1.  VERSLAGEN: 

PC verslag van 1/9/2016 mag gepubliceerd worden op de website. 

Maurice geeft opmerkingen over de woorden wisseling van privé aangelegenheden tijdens het vorige 

PC. 

 

2. FINANCIEEL BEHEERDER: 
 

a. Geeft de financiële update. 

b. Vraagt de mening van de aanwezige PC leden over het feit dat er verschillende personen kosten 

binnen gegeven hebbeen die de overeengekomen 3 maanden overschrijden. Na beraadslaging 

besluit het PC deze te betalen met een terugwerkende kracht tot januari 2016. Dit geldt als 

allerlaatste verwittiging, vanaf nu strikt de 3 maanden regel toepassen.   

 

3. DYNAMO PROJECT: 
 

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

datum.( AV2) 

 

4. AV2: 

 

a. Voor de verkiezingen in het nieuwe huishoudelijk reglement: VZ IT: Stefan Quintens toevoegen. 

b. Bespreking boetelijst doormiddel van een ordemotie toevoegen. Uiteenzetting door Luc. 

c. Exposé van Frank Evers toevoegen op de agenda. Zal gegeven worden na de AV2 op vrijwillige 

basis. 

d. Paul Lagae zal uitgenodigd worden om hem te bedanken voor zijn inzet in het KLVV als 

openbare aanklager. 

 

5. RvB VVB: 
 

Zal doorgaan op vrijdag 30/9/2016 in Vilvoorden. Maurice zal er zijn in de plaats van Johan. 

De KLVV afvaardiging voor de bijzondere AV VVB op 21:10:2016 is: Johan, Willy en Maurice. 

Het PC geeft na uitleg van de voorzitter en secretaris hun te verdedigen standpunt over de Beachhal 

VVB. Standpunt KLVV is een negatief advies. 

  

6. HET NIEUWE SPORT DECREET: 
 

a. Info over het VVB beleidsplan zal door Johan gegeven worden aan Maurice. 

b. Johan geeft uitleg over de VVB concept nota. 

 

7. ALLERLEI: 
 

a. De VVB juridische dienst vraagt om zoveel mogelijk dossiers op te sturen. Stefan en Willy zullen 

het nodige doen. 

b. De “Face-Book” verantwoordelijke heeft het nodige gedaan om zoveel mogelijk informatie 

(foto’s en artikels) van dit media te verwijderen. Dit was een vraag van de firma 

“License2Publiche”. 

c. Het IPJOT zal plaats vinden op 7 en 8 januari 2017 in Overpelt.  

 

 

 



 

 

8. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

DB, op  11 oktober 2016 in Hasselt om 20:00 uur. 

Het PC van 27 oktober 2016 in Hasselt om 20:00 uur.  

 

 


