
 

PC-VERSLAG  VAN  24 NOVEMBER 2016 

 

Aanwezig: Willy Loverix, Rita Lavigne, Richard Begas, Maurice Hermans, Johan Somers, Stefan Quintens, Jan 

Martens, Luc Budenaers en Lambert Hilven. 

Verontschuldigd: Renzo De Gaspari. 

 

VERSLAG: 

 

1.  VERSLAGEN: 

PC verslag van 27/10/2016 en dit van de AV2 zijn gepubliceerd op de website. 

 

2. TOEVOEGING OP DE AGENDA: 

Secretaris vraagt voor toevoeging van het volgend punt op de agenda: aanbesteding BvL. PC is 

akkoord. 

 

3. FINANCIEEL BEHEERDER: 
 

a. Geeft de financiële update. Geeft uitleg over inkomsten en uitgaven van de laatste maand. 

b. Lambert zal zorgen voor de juiste fiscale fiches 2016. Zal hiervoor de firma “OCTOPUS” 

contacteren. 

 

4. VOORZITTER : 
 

1. Vraagt de secretaris om volgende punten zeker op al de volgende PC agenda’s te zetten: het 

beleidsplan en VVB verslagen. 

2. Deelt mede dat de VVB een nieuw logo zal gebruiken in analogie met “Sport Vlaanderen” en dat 

de provincies hierin zullen moeten volgen. 

3. Bespreekt het verslag van de VVB: topsport en begroting, beachhal. Het PC besluit om tegen de 

voorgestelde begroting te stemmen op de AV VVB van 25 november 2016. 

4. Volgende personen zullen deelnemen aan de VVB AV van 25 nov 2016: Johan, Willy en Luc. 

 

5. STEMMING 2
de

 ONDERVOORZITTER: 

 

a. Voor het verloop van de  stemming zijn volgende afspraken gemaakt. De onthoudingen worden 

niet meegerekend. Er is een kandidaat: Stefan Quintens. 

b. Stemming over 2
de

 ondervoorzitter: 4 voor, 1 tegen en 3 onthoudingen. 

Stefan zal de statuten aanpassen en laten ondertekenen door de voorzitter en secretaris voor 

publicatie in het staatsblad. 

c. Er zal ook een aanpassing gebeuren in het huishoudelijk reglement in verband met de verdeling 

van de bevoegdheden voor beide ondervoorzitters. 

d. Beide ondervoorzitters zullen zetelen in het DB KLVV 

 

6. 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. Ere scheidsrechters KLVV: Luc heeft een sneuveltekst over de mogelijkheden uitgedeeld en 

besproken. De PC  leden zullen deze bestuderen en hun visie hierop geven. 

c. Maurice vraagt uitleg over de aanbesteding van de BvL, namelijk over de betrokkenheid van de 

PC leden bij het opstellen van de aanbestedingsvoorwaarden. 

d. Luc deelt mede dat: 

i.  de vergadering met de VKS verschoven is naar een latere datum. 

ii. Dat zijn commissie (Pers) nu twee nieuwe leden telt, namelijk: Pieter Walbers en Wim 

Nijsten. 

e. De secretaris deelt mede dat er geen kandidaturen voor het organiseren van de VVB 

jeugdkampioenschappen (U11) zijn toegekomen. Luc en Lambert zorgen voor een oplossing. 

f. Richard deelt mede dat er geprobeerd is om een gewraakte scheidsrechter na enkele jaren terug te 

laten fluiten bij deze ploeg. Dit verzoek is mislukt. 



 

g. Conclaaf van 3 december: 

i. Zal doorgaan in de Olympia in Hasselt vanaf 10:00uur. 

ii. Volgende punten zullen besproken worden: 

1. Lijst van terugbetalingen onkosten door het KLVV. 

2. Website: sociaal en technisch(VVB). 

3. Representatie kosten KLVV (tot nu toe 16% van het budget) 

4. Toelichting van het beleidsplan van de VVB ( Geert en Guy van de VVB) 

 

 

 

7. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Conclaaf, op  3 december 2016 in Hasselt om 10:00 uur tot 16:00 uur. 

Het DB van 13 december 2016 in Hasselt om 20:00 uur.  

 

 


