
 

PC-VERSLAG  VAN 29 MAART 2018 

 

Aanwezig:Johan Somers, Richard Begas, Maurice Hermans, Stefan Quintens, Lambert Hilven,Jan Martens,  

Luc Budenaersen Willy Loverix. 

Verontschuldigd: Renzo De Gaspari en Rita Lavigne. 

 

VERSLAG: 
 

1. De voorzitterdeelt mede dat: 

a. De AV van 17 april 2018 niet kan doorgaan en zal verplaatst worden naar 3 mei 2018. Stefan 

zal een begeleidende nota maken om naar de clubs te sturen tezamen met de bundel. 

b. De PC leden de brochure “Wanneer is een bestuurder van een vzw persoonlijk aansprakelijk” 

eens moeten lezen. 

2. De voorzitter stelt voor om Jos Baillien ere voorzitter te maken van Volley Limburg. PC is akkoord. 

Dit zal gebeuren tijdens de receptie van de BvL op maandag 2 april 2018. 

3. Competitie reglementen: 

a. Senioren: reactie verwacht na Pasen en deze door te sturen naar Stefan. 

b. Jeugd: hier is de structuur grondig gewijzigd. Er zal een vergadering zijn met de clubs op 

zondag 8 mei. 

4. Website: aankondiging naar het zoeken van een nieuwe financieel beheerder om deze te begeleiden 

mag verdwijnen, er zal een officiële aankondiging gebeuren voor de vervanging van de financieel 

beheerder zoals vermeld in de statuten. 

5. AV Volley Vlaanderen: volgende personen zullen deelnemen, Johan, Stefan en Willy. 

6. Financieel: 

a. Het boekjaar 2017 kan nog niet afgesloten worden omdat eerst de rekeningnazicht nog moet 

gebeuren.(AV1)Hiervoor maakt Lambert een afspraak en nodigt  Willy ook uit. De boekjaren 

2015 en 2016 kunnen wel afgesloten worden. 

b. Maurice vraagt om een 3 maandelijkse staat van inkomsten en uitgaven van de commissies te 

bekomen zoals in het verleden. 

c. Lambert deelt mede dat de boeten en onkosten tot half februari geboekt zijn. 

d. Op 5 mei zal willy de namen doorgeven van de personen die een belastingfiche wensen te 

bekomen. (verklaring op eer niet ingevuld) 

7. Tablets voor “e-score light”: het PC beslist om iedere club een 10 inch tablet te geven die betaald zal 

worden van de boeten pot en de rest door Volley Limburg. 

8. Jeugd Champions League: hier zullen vanaf volgend seizoen de scheidsrechters vergoedingen en 

onkosten rechtstreeks gestort worden op hun eigen financiële rekening. 

9. GDPR: hier zullen we het advies volgen van Frank Desmet: momenteel: actie foto’s mogen 

gepubliceerd worden, poserende foto’s alleen met toestemming. 

10. Stand van zaken BvL: 

a. Het schema van de prijsuitreiking is klaar. Luc stuurt een kopie naar de PC leden. 

b. Er mogen geen extra tribunes geplaatst worden in de zaal.. 

11. Pascal Gora heeft een voorlopige opschorting van zijn straf en mag dus coachen in de BvL. 

12. Door het feit dat er geen reactie gekomen is op de vraag voor begeleiding van de functie “financieel 

beheerder” stelt Willy zich kandidaat om deze taak op zich te nemen, tezamen met Rita tot september 

2018 en daarna de nieuwe kandidaat te begeleiden. De aanwezige PC leden waren unaniem akkoord. 

 

 

13. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

 

Het DB van 10/04/2018in Hasselt om 20:00 uur.  

PC, op 26/04/2018 in Hasselt om 20:00 uur. 

 


