
 

PC-VERSLAG  VAN  23 FEBRUARI 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. De voorzitter: 

a. Geeft uitleg over de stand van het VVB beleidsplan. 

A. Werking van de commissies onderling en tezamen. 

B. De VVB structuur. 

C. Het goed beleid en vergoedingen. 

Deelt mede dat: Het goed beleid, duur van de mandaten en regelementering van 

vergoedingen 

b. Deelt mede dat: 

A. Voor de VVB competitie reeds een ontwerp klaar is. 

B. De nieuwe logo’s van de provincies van toepassing zijn. 

C. Het beleidsplan is goedgekeurd door alle provincies. 

D. Het engagement hierover gevraagd zal worden op de AV van Vlaanderen 

E. Iedere commissie dit zelf moet uitwerken 

F. De gewijzigde structuur voorgesteld wordt aan de Raad van Bestuur 

G. Voor de competitie naar laagdrempeligheid gegaan wordt. 

H. Volley Vlaanderen zal zien om ook naar 10 ploegen per reeks te gaan 

I.             De verschillende commissie rond de tafel gaan zitten ivm het annorama 

J. Hij tezamen met Maurice en een afvaardiging van “Special Olympics” een 

vergadering gehad heeft. De samenwerking wordt verder gezet. 

K. Hij en Maurice op 2 maart een vergadering over G-sport zullen bijwonen op het 

Provinciehuis in Hasselt. 

L. De VVB een demo netbal van “Special Olympics” zal geven in Lommel. 

2.  AV MAART: 

a. Tijdens het tweede deel zal er: 

A. Een uitleg gegeven worden over “de promotie in de media” en 

B. “start to volley Vlaanderen” 

b. Er zal tijdens de vergadering water en glazen voorzien worden voor de deelnemer. 

c. Willy zal zorgen voor de naamkaartjes van de PC leden en de deelnemers. 

 

3. BEKER VAN LIMBURG: 
De commissie voorzitter deelt mede dat: 

a. Op de klvv website een extra knop zal voorzien worden met verschillende item in verband met 

de BvL. 

b. Van iedere winnende ploeg een filmpje en interview zal gezet worden op Utube, Facebook en 

onze website. Twitter zal niet gebruikt worden. 

c. Op maandag zal er een demo van netbal “Special Olympics”  gegeven worden.  

d. Uitnodigingen en de affiches gemaakt zullen worden. Boekjes in beperkte oplage. 

e. Volgende vergadering met VKS en Maaseik gaat door op 5 maart 2017 om het verloop van de  

bekerfinale enkel met de verantwoordelijken te bespreken. 

  

Vraagt aan de secretaris: 

a. Logo’s met VKS in formaat 180X180 jpg, ai en ps formaat. 

b. Logo’s zonder VKS in 851x315 pixels. 

c. 1 vlag met alleen beker van Limburg. 

d. 14 trofeeën in groot formaat. 

e. Of het LOGO van de trofee, aan dezelfde voorwaarden ter beschikking gesteld wordt aan Volley 

Limburg als het bekerlogo. Hier wordt bevestigend op geantwoord. 

  

 



 

4. SNEUVEL TEKSTEN : 

 De teksten “Vieringen-Geschenken “ en “Onkostenvergoedingen” werden goedgekeurd. 

 Er is naderhand gevraagd om in de tekst “Vieringen-Geschenken “ aan de laatste paragraaf de 

toepassingsmodaliteiten nog toe te voegen. 
 

5.  FINANCIEEL BEHEERDER/ 
1. Geeft uitleg over het financieel verslag in de bundel en bedankt de PC leden voor het bekomen 

van dit resultaat. 

2. Deelt mede dat: 

a. De facturen verzonden zijn. 

b. Het archief opgeslagen is in Heusden-Zolder  

c. Stefan stelt voor om een offerte te laten maken voor het digitaliseren van de “ECHO’S”. 

 

 

6. ALLERLEI: 
 

A. De jeugdcommissie: 

1.  Is bezig met “Start to Volley Vlaanderen”, Jos is gecontacteerd over zijn 

eventuele bijdrage. 

2. Werken aan de evenementen voor einde van het seizoen. 

B. Website: 

1. Foto’s van de PC leden en commissies staan er via een omweg op. 

2. De agenda van de KLV commissies etc. staat on-line. 

C. Binnen de Landelijke scheidsrechters commissie zal er een cel opgericht worden die zich zal 

bezighouden met de werving van nieuwe scheidsrechters. 

D. De voorzitter van de beach commissie laat weten dat er twee leden zijn bij gekomen. 

E. E-mail van: 

1. Kivola Riemst is besproken. Luc en Lambert gaan ter plaatse de problemen 

proberen op te lossen. 

2. Kivoc Kinrooi is besproken. Lambert heeft hierop al geantwoord. 

3. Lucien Bloemen is besproken. (toe treden tot het Limburgs beach circuit) Jan 

volgt dit op. 

F. Vraag om tornooien van andere provincies op onze website publiseren wordt positief onthaald 

door het PC. 

G. De secretaris heeft naar de laatste 12 personen het formulier voor al dan niet vrijwilliger 

verstuurd. Antwoord voor 6 maart 2017. 

 

 

 

7. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB van 14 maart in Hasselt om 20:00 uur.  

De AV1 op 21 maart om 19:00 uur in Tongeren. 

PC, op  30 maart 2017 in Hasselt om 20:00 uur. 

 

 


