
 

PC-VERSLAG  VAN  27 OKTOBER 2016 

 

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

Stefan Quintens, Jan Martens, Luc Budenaers en Lambert Hilven. 

 

VERSLAG: 

 

1.  VERSLAGEN: 

PC verslag van 22/09/2016 en dit van de AV2 zijn gepubliceerd op de website. 

 

2. FINANCIEEL BEHEERDER: 
 

a. Geeft de financiële update. Geeft uitleg over de begroting,inkomsten en uitgaven van de jaren 

214-2015 en tot heden voor 2016. 

b. Het resultaat van deze update is dat sommige commissies hun financieel beleid scherp in het oog 

moeten houden. 

c. Deelt mede dat de commissies over eventuele contracten mogen onderhandelen maar dat de 

afronding en het tekenen hiervan een bevoegdheid is van VZ en secretaris KLVV. 

d. Lambert zal zorgen voor de juiste fiscale fiches. Zal hiervoor de firma “OCTOPUS” contacteren. 

 

3. EVALUATIE AV2 : 
 

1. Voorbereiding: beter regelen, v.b.: kandidaten voor stemming van opengestelde functies zichzelf 

laten voorstellen. Ook de nieuwigheden in het P.C. en reglementen. 

2. Gebruikte geluidsinstallatie moet in orde zijn. 

3. Bij de aanvang een minuut stilte inlassen voor de overleden leden. 

4. De door Maurice Hermans ingediende amendementen waren niet storend in de algemene 

vergadering. 

 

4. STEMMING ONDERVOORZITTER: 

 

a. Voor de stemming zijn er geen afspraken gemaakt over het verloop van de stemming. 

b. Stemming over 1 of 2 ondervoorzitters: 5 voor 2 ondervoorzitters, 2 voor 1 ondervoorzitter en 3 

onthoudingen. 

c. Kandidaten:  Maurice Hermans en Luc Budenaers. 

i. Indien er voor 2 ondervoorzitters gekozen wordt dan trekt Maurice Hermans zijn 

kandidatuur terug. 

ii. Volgens de stemming is Luc Budenaers gekozen tot 1
ste

 ondervoorzitter, de tweede zal 

later gekozen worden. 

d. Alle P.C. leden vinden dat Maurice een van de ondervoorzitters moest worden. 

 

5. WEBSITE ACCOUNTS: 

 

Stefan maakt een lijst op van de bestaan de e-mails en aliassen. Hierna beslist ieder lid zelf wat hij of zij 

wenst 

 

 

6. VOLLEYBAL VISIE EN MISSIE: 
 

1. Op de VVB AV is beslist om het voorgesteld VVB ontwerp van het decreet uit te werken voor 

eind oktober. 

2. Gevolg voor het KLVV: 

a.  niet veel concreets, misschien de structuur. 

b. De voorzitter en de ondervoorzitter zullen De KLVV “visie en missie” op papier zetten. 

  

7. IPJOT EN SELECTIETRAINERS: 
 

a. De deelname van de selectietrainers en begeleiders moet beperkt worden tot het noodzakelijkste. 



 

 

8. ALLERLEI: 
 

a. Het VVB document “Sport Vlaanderen” is naar alle commissie voorzitters gestuurd om hun deel 

in te vullen. Het ingevulde document wordt terug verwacht bij de secretaris eind november. 

b. Het P.C. neemt afscheid van de functie “statuten en reglementen”. 

c. Het feit dat scheidsrechter Joep misschien stopt met fluiten is besproken, indien hij stopt zal 

bekeken worden of hij het statuut van ere scheidsrechter kan bekomen. Hij is geen 50 jaar actief 

als SR bij de VVB/KLVV (heeft vroeger wel in de scholensport ook die functie uitgevoerd)   

Richard en Luc onderzoeken de mogelijkheden om verdienstelijke leden eventueel op vaste 

momenten/manieren te huldigen (bij voorbeeld op AV, vermelding op website/facebook, ... ) 

d. Betreft huldiging scheidsrechter Joep Franssen voor 50 jaar scheidrechter: Richard bekijkt of het 

mogelijk is voor de heer Franssen het statuut van ere scheidsrechter aan te vragen en dit na zijn 

actieve dienst. 

e. Maurice vraagt de stand van de samenwerking tussen KLVV en VKS. Luc gaat er nu 

aanbeginnen, een zaak is zeker: de VKS bekerfinale zal geïntegreerd worden in onze BvL 2017. 

f. Wedstrijden BvL. Hier zijn de aanduidingen op de VVB website besproken. 

g. Maurice deelt mede dat er een tornooi “NETBAL” in Lommel zal plaats hebben op 24,25 en 26 

mei 2017. De organisatoren vragen of het  KLVV scheidsrechters kan leveren. Richard 

onderzoekt deze mogelijkheid. 

h. De secretaris vraagt uitleg over de werking van de steunpunttrainingen. Renzo geeft het gepaste 

antwoord. De secretaris vraagt uitleg over de afname van de Voltis testen. Renzo geeft een 

gedetailleerde uitleg over de testen, de verwerking en de bruikbaarheid. 

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

 

 

9. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

DB, op  15 november 2016 in Hasselt om 20:00 uur. 

Het PC van 24 november 2016 in Hasselt om 20:00 uur.  

 

 


