
 

PC-VERSLAG  VAN 1 MAART 2018 

 

Aanwezig: Johan Somers, Rita Lavigne, Richard Begas, Maurice Hermans, Stefan Quintens, Lambert Hilven, 

Jan Martens,  Luc Budenaers en Willy Loverix.  

Verontschuldigd: Renzo De Gaspari 

 

VERSLAG: 
 

1. De voorzitter deelt mede dat: 

a. Er geen plaats is om te vergaderen tijdens de BvL. 

b. De provinciale statuten in analogie met VV zullen besproken worden op een speciale AV. 

c. Er zal een datum bepaald worden voor de infovergaderingen over de nieuwe wetgevingen 

voor  vrijwilligers en GDPR voor clubs en federatie. 

 

2. Stand van zaken BvL: 

a. Nieuwe afspraak op maandag avond op 5 maart 2018. 

b. De VKS doet niet mee in het geven van ons model trofeeën. 

c. Zal samen zitten met de catering ( two cooks)verantwoordelijke voor de afspraken.. 

d. Proberen alles op schermen te laten verschijnen. 

e. Het water wordt gesponsord door “ETICS” in drinkbussen met het logo van de BvL. 

f. Tussen de 1ste en 2de set worden de namen getrokken voor “HIT THE ROOF” en tussen de 

3de en 4de set worden deze mensen gevraag om het dak te raken met een bal. 

g. De vaste mede werkers zullen met een oortje werken. 

h. Een professionele videoploeg zal gevraagd worden, indien niet met snelle fototoestellen. 

i. “Special Olympics”: vergadering beleggen met Katja. Deze vragen of het uur gewijzigd kan 

worden en dit om meer toeschouwers te krijgen. Luc gaat dit bekijken. 

j. Er zal gevraagd worden voor het gebruik van de boarding van Maaseik of Racing Genk. 

k. Promotie filmpje? Werd door Maaseik niet gemaakt in 2017. 

l. Een lazer show bij prijsuitreiking gaat niet door. 

m. De oude commissie leden worden ook deze keer uitgenodigd. Luc zal de lijst doorsturen voor 

nazicht en eventuele aanvulling. 

n. Volgende vergaderingen op 21 en 26 maart 2018 om 19:00 uur. 

 

3. Maurice: 

a. Vraagt hoe de  huidige samenwerking met de VKS is buiten het gedeelte BvL omdat hij nog 

enkele ideeën heeft. Luc zegt dat er na de BvL een vergadering zal belegd worden. 

b. Geeft uitleg over de G-sport vergadering van 1 maart. 

c. Voor de G-sport is er een vergadering geweest met Achel op 28 februari 2018. 

d. G-sportvergadering in Neerpelt (dommel hof) om 14:00 uur. 

e. 18 mei G-Beach in samenwerking met SVS. 

f. 19/06/2018 vergadering G-Sport in Provinciehuis Hasselt om 10:00 uur 

g. 11/10/2018 Neerpelt (dommel hof) DAS treffen met deelname G-Sport VL. 

 

4. Financieel: 

a. Facturatie eind januari 2018 is met 3 weken vertraging de deur uit door vertraging, 

problemen met de statistieken +16 en de te factureren boetes. 

b. .Alle onkosten nota’s van nov en dec 2017 zijn nog niet binnen, hierdoor kan het boekjaar 

2017 niet afgesloten worden. 

 

5. De jeugdkampioenschappen VV zullen plaats hebben in Tongeren en georganiseerd worden door 

Datovoc Tongeren, de deelname prijs betaald VL aan VV. 

 



 

6. De  “E-score light” zal naast het WS-blad getest worden op de BvL ondanks dat er nog vele 

veranderingen moeten gebeuren. 

a. Op 16/03/2018 zal er een vergadering over de problemen plaats vinden in Vilvoorde om 

19:30 uur 

b. De bedoeling is om deze provinciaal te gebruiken bij 6 tegen 6 + markeerder. De applicatie 

zal werken op alle operating systems, tablets en computers. 

c. De voorzitter stelt voor om de boetepot te gebruiken om de clubs een of twee tablets te 

geven. Het PC zal dit gegeven bestuderen. 

 

7. Secretaris: 

a. Lijst van verklaringen op eer van bepaalde commissie nog niet gekregen. Deze zijn nodig om 

de resterende personen te verwittigen. 

b. Vraagt om de afzeggingen van vergaderingen ook te melden alsook de nieuwe datum. 

c. Vraag uitleg hoe het komt dat een club voor al de wedstrijden tot de finale van de BvL geen 

enkele thuismatch heeft. Competitieleider geeft uitleg. 

 

8. RvB Volley Vlaanderen: 

a. Het afhaken van de coach Nationale Ploeg  is een juridische kluwen. 

b. Het beleidsplan zal bijgestuurd worden, is niet conform. 

c. Er wordt een manifest voor grensoverschrijdend gedrag opgesteld. 

d. Het nieuwe Competitie reglement divisie 2018-2019 is niet weerhouden. Nieuwe poging 

voor volgend jaar. 

 

9. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

 

Het DB van 13/03/2018 in Hasselt om 20:00 uur.  

PC, op 29/03/2018 in Hasselt om 20:00 uur.  

 


