
 

PC-VERSLAG  VAN 28 SEPTEMBER  2017 

 

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

Lambert Hilven. 

Verontschuldigd: Jan Martens,  Luc Budenaers en Renzo De Gaspari 

 

VERSLAG: 
 

1.  FINANCIEEL BEHEERDER: 

a. Geeft uitleg over de financiële toestand. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden 

samen overlopen. Willy heeft een vraag omtrent de gemaakte kosten van de commissie 

evenementen. Vermits Luc afwezig is zal deze vraag behandeld worden op het volgend 

PC van 26.10.2017 

b. Subsidie van Volley Vlaanderen ontvangen, behalve Voltis. Bewijsstukken Voltis moeten 

nog ingediend worden, Renzo zorgt voor de bewijsstukken. 

c. Nieuwe template van de onkostennota’s zal verstuurd worden naar alle PC leden, die op 

hun beurt het doorsturen naar alle commissieleden. Aparte template voor DB en PC. 

d. Deelt mee dat de dubbele boekingen uit het programma “ Octopus” deels verwijderd zijn. 

e. Vraagt aan Willy om de BA verzekering na te kijken i.v.m. bestuursleden    en 

selectietrainers. 

f. Op vraag van de financieel beheerder, zorgt Lambert voor een document ter 

ondertekening voor het gebruik van de 2 laptops die ter beschikking worden gesteld voor 

de boekhouding en het secretariaat, die eigendom blijven van het KLVV vzw. Deze 

documenten zullen ondertekend worden door Willy en Lambert. Het origineel wordt 

bijgehouden door de financieel beheerder voor in de boekhouding. 

g. Iedere donderdag na het DB is er een financiële werkvergadering met Lambert en Rita . 

Iedereen van het PC kan met vragen over de boekhouding terecht op deze vergadering.  

h. Facturatie naar de clubs is voorzien voor midden oktober, na het ontvangen van de nodige 

info van de PC leden. 

 

2. AV2 : 

• Volgens het merendeel van de PC leden was deze info vergadering niet van toepassing op de 

clubs, het was meer een promotie van de sociale media applicaties. Dus geen meerwaarde voor 

de clubs. 

• De infovergadering na de AV over G-sport was zeer positief. 

 

3. P.S.C. : 

 

Richard vraagt aan willy de lijst van de samenstelling van de commissies met club van aansluiting. 

 

4. VOORZITTER : 

 

1. Deelt mede dat het VVB beleidsplan even op een laag pitje staat. 

2. Het PC beslist de boeten bij de Start2volley niet toe te passen bij forfait. 

 

5. VOORZITTER SENIOREN COMPETITIE: 

 

A. Het probleem van de reserve bij de club Hoeselt is besproken. 

B. Het punt van het mogelijk forfait Achel in de BvL (liga B en Stalvoc) is besproken.. 

 

6. REGIOVERGADERINGEN: 

 

Stefan : 

A. Wacht nog steeds op voorstellen om te gebruiken. 

B. Stuurt  de vragen naar  de clubs en verwacht binnen de  week een antwoord. 

 



 

7. ALLERLEI: 

 

A. Nieuwe website: target einde van het jaar.. 

B. Problemen met e-mails: contacteer Jenthe. 

C. De Volley Vlaanderen jeugdkampioenschappen gaan door op 12 en 13 mei 2018. Limburg moet 

de U19 organiseren. Zodra de aanbesteding goed gekeurd is deze zo snel mogelijk naar de clubs 

sturen. Antwoord november 2017. 

D. Domiciliering AGB is doorgevoerd. 

E. Maurice geeft uitleg over et privé-initiatief van As en Tongeren. 

F. Willy geeft aan zich te engageren voor de G sport 

G. Willy stelt de vraag of Luc een dubbele functie mag uitoefenen, of dit combineerbaar is. 

Zal eveneens besproken worden op het volgend PC van 26.10.2017 

 

8. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB van 10/10//2017 in Hasselt om 20:00 uur.  

PC, op 26/10/2017 in Hasselt om 20:00 uur. 


