
 

PC-VERSLAG  VAN 29 JUNI  2017 

 

Aanwezig: Willy Loverix, Rita Lavigne, Richard Begas, Jan Martens, Johan Somers, Stefan Quintens en 

Lambert Hilven. 

Verontschuldigd: Maurice Hermans, Luc Budenaers en Renzo De Gaspari 

 

VERSLAG: 

 
 

1.  FINANCIEEL BEHEERDER: 

1. Geeft uitleg over het financiële toestand en vraagt voor een begrotingsaanpassing. 

a. Deelt mede dat: 

i. Bram uitbetaald is voor de eerste 5 maanden. 

ii. Km vergoeding vanaf 1 juli 0.34€/km bedraagt. De secretaris zal een nieuwe 

template doorsturen naar de betrokken personen. 

iii. Voor G-Sport een bedrag moet vermeld worden omdat: 

1. Op 26/9 moet een concreet voorstel geformuleerd worden. Voor 29/9 en 31/12 

zullen er afspraken gemaakt worden door de 8 deelnemende clubs om G-sport en 

Smash volley te promoten, dit zal begeleid worden door Katja. 

2. Onkosten voor evenement en Katja (km) ingevuld moeten worden. 

3. De Provincie Limburg een subsidie hiervoor wil geven als we dit jaar nog iets 

doen voor G-sport. 

b. Voor de vraag over de fiscale fiches heeft Renzo de uitleg gekregen. 

c. Rita past de begroting 2018 aan en stuurt ze nogmaals naar de commissie 

verantwoordelijken voor akkoord. Indien geen antwoord dan is voor hun gedeelte een 

akkoord. 

2. Lambert beloofd dat de brief voor Riemst morgen zal verstuurd worden. 

 

2. AV2 : 

• Deze zal plaats hebben op 26 september 2017 in Helchteren. 

• 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. 

• Voor 13 juli moeten de clubs een uitnodiging bekomen 

• Voor 27 augustus moeten de clubs  de bundel voor de AV bekomen 

• Voor 12 augustus moeten de kandidaturen voor secretaris en  voorzitter IT commissie  toekomen 

op het secretariaat. 

• Jan Martens laat zich verontschuldigen. 

 

3. P.S.C. : 

 

Richard geeft korte uitleg over de nakende hervormingen binnen de Nationale Scheidsrechters 

Commissie na een telefoontje dat hij gehad heeft van F. E.. 

a. Conflict J. C.  en T. S./A.. 

b. Ontslag B.. 

4. VOORZITTER : 

 

1. Geeft uitleg over: 

a. De vergadering in Hoeselt.(aansluiting van een meisje in een jongens club). Na de  

vergadering zijn er 3 opties geformuleerd: 

i. Niet mogelijk 

ii. Quotum vooropstellen 

iii. Toelaten 

Beslissing volgt. 

 

2. De evolutie van een jaar Bondsparket. 



 

3. Deelt mede dat het VVB beleidsplan even op hold staat daar G. J. voorzitter geworden is 

van de KBVVB. 

 

5. VOORZITTER SENIOREN COMPETITIE: 

 

Deelt mede dat: 

A. De toegang tot de officiële functies in het programma van Volley Vlaanderen aangepast 

zullen worden. 

B. Dat het probleem voor stijgers en dalers in een bepaalde reeks tezamen met de betrokken 

clubs in die reeks opgelost is. 

 

6. REGIOVERGADERINGEN: 

 

a. Stefan wacht nog steeds op voorstellen om te gebruiken. 

b. Enkele voorstellen: 

1. Voor de jeugdploegen: meisjes in jongen club. 

2. Competitie programma: bepaalde artikels zoals stijgen en dalen in bepaalde 

reeksen aanpassen. 

3. Voor de jeugd: jongens aansluiting bevorderen. Renzo en Peter zullen de oude 

power point presentatie uitwerken te samen met Jo en Stef. 

 

7. ALLERLEI: 

 

A. Het PC is tevreden met het verschijnen van de foto over de jeugd beach in het “Het Belang van 

Limburg”. 

B. L. P. is niet meer verantwoordelijke voor de volleybal in Limburg. 

C. De door de secretaris gekende commissie samenstellingen zullen doorgestuurd worden  naar de 

Volley Vlaanderen om de lidkaarten te vervolledigen. 

 

8. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB van 11/7/2017 in Hasselt om 20:00 uur.  

Het DB van 8/8/2017 in Hasselt om 20:00 uur.  

PC, op 31/08/2017 in Hasselt om 20:00 uur. 

 

 


