
 

PC-VERSLAG  VAN  24 MEI 2017 

 

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

Luc Budenaers, Renzo De Gaspari en Lambert Hilven. 

Verontschuldigd: Jan Martens 

Op uitnodiging: Bram 

 

VERSLAG: 

 

1.  WEBMASTER: 

1. Geeft uitleg over de nieuwe website. 

2. Vraagt om nieuwe voorstellen aan de PC leden. 

 

2. VERSLAG VAN 26 APRIL 2017: 

Mag na aanpassing gepubliceerd worden op onze website. 

 

3. REGIO VERGADERINGEN Volley Limburg: 

De resultaten van de VVB bevraging bij de clubs en provinciale afvaardigingen in de VVB zijn 

gekend 

Deze blijken niet zo zeer bruikbaar voor onze regio vergaderingen, De PC leden worden gevraagd 

naar eigen input. 

 

4. AV2 : 

• Deze zal plaats hebben op 26 september 2017 in …………..Luc vraagt naar bevestiging. 

• Rond 19:30 zal er een info uiteenzetting gebeuren door het “Dynamo Project” met als thema: 

Promotie in de media. 

• De jaarverslagen moeten toekomen ten laatste 30 juni 2017 op het secretariaat. 
 

5.  FINANCIEEL BEHEERDER: 

1. Geeft uitleg over het financiële toestand. De gekregen cijfers van de boekhouder 

zijn niet zoals gewenst. 

2. Verslagen en vergoedingen: de commissieleden worden uitbetaald en de VZ 

indien er een verslag is ingediend. 

3. De fiscale fiches zijn op komst?( fiche 281-30 voor bestuurders, anderen fiche 

281-50) 

4. Boete van Riemst: brief is nog niet geschreven, dit zal nu gebeuren. en zal ter 

controle naar het PC gestuurd worden alvorens hij doorgestuurd zal worden naar 

de club. 

5. Patrimonium taks: er zal 0.17% betaald worden en ook gevraagd worden waarom 

wij deze moeten betalen. 

6. Einde mei zal de berekening voor teruggave van de boetes (met uitzondering van 

de wedstrijdwijzigingen en het tekort aan scheidsrechters) volgens de 

goedgekeurde formule berekend worden, ook de compensatie kas moet klaar zijn. 

7. De opmerkingen van VSDC over onze statuten zullen aan de VVB gestuurd 

worden. 

 

6. ALLERLEI: 

A. De specifieke aanpassing van de integratie van de competitie generator voor Limburg 

kan gebeuren. (competitie en 2de ronde jeugd). Deze implementatie zal de VVB ten laste 

nemen. 

B. Het PSC laat weten dat: 

1. scheidsrechter V. B. stopt met wederzijds akkoord 

2. J. F. zal ook gecontacteerd worden met de nodige uitleg en verwijzend naar het 

Reglement van de Scheidsrechter. 



 

3. Het nieuwe scheidsrechters reglementen (vademecum) is klaar en zal aan het PC 

voorgelegd worden. 

4. De scheidsrechters voor de special Olympics in Lommel zijn aangeduid. 

C. Vrijdag zal er een bespreking zijn tussen John en Johan over zijn toekomst als 

scheidsrechter en/of de controle van de wedstrijdbladen. 

D. Het annorama zoals gemaakt door Luc wordt unaniem aanvaard. 

E. IPJOT WETTEREN: vraag: onze fotograaf Lieve de Blesere is ongeveer een uur daar 

geweest met eigen vervoer. Luc vraagt naar de onkosten, of alleen eten en drank hiervan. 

 

7. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

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

PC, op 29 juni in Hasselt om 20:00 uur. 

 

 


