
INTERN PC-VERSLAG  VAN 26 januari 2017

Aanwezig: Willy Loverix, Rita Lavigne, Richard Begas, Maurice Hermans, Johan Somers, Stefan Quintens, Jan
Martens, Luc Budenaers, Renzo De Gaspari en Lambert Hilven.

VERSLAG:

1. Maurice bedankt de PC leden voor de attentie bij de begrafenis van zijn schoonvader

2. VERSLAGEN:
Conclaaf verslag van 3/12/2016 staat op de website.

3. FINANCIEEL BEHEERDER:

a. Geeft een voorlopige stand van inkomsten en uitgaven voor het jaar 2016.
Alle onkostennota’s van december 2016 zijn nog niet binnen en moeten nog verwerkt in de
boekhouding.

b. Zal een overzicht maken van de onkosten van de selectietrainers samen met een overzicht van de
onkosten per IPJOT voor de jaren 2014-2015-2016, na de facturatie aan de clubs.

c. Lambert zorgt voor de fiscale fiches 2016, neemt contact op met VSDC.
d. Jill Klaps is geen lid van de VVB. Bram heeft een voorstel gedaan.

4. VOORZITTER :

1. Antwoord brief naar Luc Pepels: Tony Claes heeft een schrijven gestuurd naar de VVB, vervolg
??. Renzo en Johan geven hun uitleg.

2. De sneuvelteksten “ vieringen en geschenken” en “onkostenvergoeding” zijn besproken. Luc zal
een aangepaste versie doorsturen naar de PC leden.

3. De verdeling van de bevoegdheden van de beide ondervoorzitters is besproken. Punten a, b, c zijn
algemeen. Punt d voor Luc, en Stefan punt e en f.

5. BEKER VAN LIMBURG

1. Maandag is er een tweede vergadering over het draaiboek en de receptie (wie uitnodigen)
2. Lijst opmaken van genodigden voor de beker wedstrijden.
3. Eten: alleen voor de werkende leden, anderen krijgen drank bonnetjes.
4. Scheidsrechters: krijgen bonnetjes voor broodjes en drank.
5. Taak van Lieve??, Wim zal filmpjes maken en dadelijk op de wedsite zetten.
6. Willy geeft de prijsofferte van bekers, medailles, beach vlaggen, spandoek en beursstand. Hij zal

de power point doorsturen en de mening vragen van de PC leden voor 13 februari 2017.

6. ALLERLEI:

a. De PC voorzitters worden gevraagd:
i. om tijdens iedere PC vergadering een korte samenvatting te geven over hun werking in

de vorige maand. Max 5 minuten en geen debat.
ii. De vergaderdata van hun commissie en evenementen door te geven aan de secretaris.

b. AV1:
1. Plaats: de secretaris heeft een e-mail verstuurd naar alle clubs voor het inrichten van deze

vergadering. (+/- 120 man). Tot nu toe hebben zich 4 kandidaten opgegeven.
2. De info vergadering van het “Dynamo Project” gaat niet door. Luc zoekt voor een

alternatief.
c. Het nieuwe logo “ VOLLEY VLAANDEREN” en deze van de provincies zullen voorgesteld

worden op de persconferentie van 17 februari om 11:00uur in Vilvoorde.



d. Het IT team vraagt de toestemming om van server te veranderen. Jenthe wil de kosten hiervoor
verder betalen. Het PC is unaniem voor maar vraagt om deze omschakeling te doen na de
competitie.

e. De secretaris deelt mede dat het dossier “ Sport Vlaanderen” verstuurd is naar de VVB.
f. Het PSC heeft een telefoontje gekregen van de Top Sport School in Hasselt om scheidsrechters

cursus te geven. Het PSC is akkoord op voorwaarde dat de deelnemers ook wedstrijden fluiten.
Tot nu toe nog geen reactie.

g. De volgende PSC vergadering zal doorgaan op 9 februari 2017.
h. Op 31 januari 2017 zal er een G-sport vergadering doorgaan in het provinciehuis in Hasselt om

13:30 uur.
i. “Voltis” in Limburg zal doorgaan op 18 februari 2017 en is gratis.
j. De modaliteiten om deel te nemen aan de het jeugdsportfonds zullen weldra verschijnen.
k. De wedstrijd Beringen – Riemst (dames provinciaal) is besproken.
l. Willy stuurt de lijst met traktaties opnieuw door.

7. VOLGENDE VERGADERINGEN:

Het DB van 14 februari in Hasselt om 20:00 uur.
PC, op 23 februari 2017 in Hasselt om 20:00 uur.


