
 

   VERSLAG CONCLAAF VAN 3 DECEMBER 2016 

 

Aanwezig: Willy Loverix, Richard Begas, Maurice Hermans, Johan Somers, Rita Lavigne,  Luc Budenaers, Jan Martens en 

Stefan Quintens, Renzo De Gaspari en Lambert Hilven.  

VERSLAG: 

 De perikelen rond het Regioproject werden grondig uit de doeken gedaan door Renzo  en na beraadslaging beslist 

het PC : 

o Dat zij blijven geloven in  de waarde van het regio project en het uitstekende werk van Jos Rutten. Het 

Klvv zal dan ook steeds het project verdedigen. 

o Dat de financiële regeling een VVB aangelegenheid is tussen de VVB jeugdcommissies en Jos. 

o Renzo  zal  contact opnemen met het regio bestuur en verdere afspraken maken over de voortzetting 

in 2017. Er wordt een concrete prijs afgesproken. 

 De financieel beheerder: 

o Bespreekt: 

  de inkomsten en uitgaven tot eind november. 

 Maurice stelt dat de representatie kosten 2016 niet in verhouding  staan met de 

werkingskosten. De representatiekosten zijn in detail doorgenomen. 

  Het PC beslist om bepaalde onkosten alsnog te betalen en van nu af is de strikte regel:  

3 maanden voor betaling. Op geregelde basis zullen alle betrokkenen een herinnering e-mail 

ontvangen. 

 De sneuveltekst voor aangenomen onkosten door de KLVV. 

 

 Nieuw Logo Beker van Limburg: 

o Verschillende logo’s worden voorgesteld en het PC kiest voor het logo met witte(transparante) lay-out. 

De nodige aanpassingen zullen gebeuren na een beslissing op VVB niveau.  

o Het PC is akkoord met de prijs. Rechten en eventuele gevraagde aanpassingen zijn inclusief. 

 

 Website VVB en KLVV: 

o VVB: 

 Na rondvraag zullen deze gestuurd worden naar de secretaris die op zijn beurt deze voor 

 5 december stuurt naar de VVB ( Joeri). 

 Deze vragen zullen behandeld worden op de eerst volgende VVB vergadering van 14 december 

2016. Deelnemers voor het KLVV: Johnny Jorissen, Lambert Hilven en Stefan Quintens. 

o KLVV: 

 Wegens gebrek aan tijd verschoven  naar een latere datum. 

  

 Uiteenzetting van het nieuwe sport decreet: 

o Guy Juwet en Geert De Dobbeleer geven in naam van de VVB uitleg over invullen van de VVB besluiten  

en de mogelijk weerslag op de provincies. 

 

 Volgende  DB vergadering: 12 januari 2017, Hasselt om 20:00 uur. 

   Volgende PC vergadering: 26 januari 2017, Hasselt om 20:00 uur. 


