
 

PC-VERSLAG  VAN 26 APRIL 2018 

 

Aanwezig: Richard Begas, Stefan Quintens, Lambert Hilven, Luc Budenaers, Willy Loverix, Renzo De Gaspari 

en Rita Lavigne. 

 Maurice Hermans vervoegd de vergadering rond 21:00 uur. 

Verontschuldigd Johan Somers, Jan Martens. 

 

VERSLAG: 

a. Onkosten vergoeding: het PC stemt met 6 voor en 1 onthouding om de tijd om onkosten 

vergoedingen in te dienen van 3 maanden naar 6 maanden te verlengen, met als uiterste 

datum 31 januari voor het voorbije jaar. 

b. De datums voor de vergaderingen moeten tijdig gemeld worden aan het secretariaat. Hier 

blijft volgende regel geldig: geen verslag = geen vergoeding voor de commissievoorzitter. 

2. De rekening nazicht 2017 is in orde, De afsluiting van het boekjaren 2015, 2016 en 2017 moet nog 

gebeuren. 

3. Lambert bezorgt de financieel beheerder om de 3 maanden de nodige financiële cijfers voor de PC 

leden. 

4. Rita deelt mede dat zij niet aanwezig kan zijn op de AV VL op 3 mei. 

5. Website: Bram laat weten dat hij niet langer de nieuwe website van VL kan ontwikkelen. 

6. Evaluatie van de BvL: 

a. Was een algemeen succes, met volgende opmerkingen. 

b. Reeks indeling zaterdag en maandag aanpassen. 

c. Receptie was niet in een aparte ruimte. 

d. Speel toestellen waren geen meerwaarde. 

e. Geen afvaardiging van G-Sport op maandag. 

f. Uitval van het internet op maandag. 

g. Sommige scheidsrechters vinden het niet normaal dat zij geen maaltijd krijgen. 

7. Voorbereiding AV: 

a. Volgorde is besproken: Stefan maakt een lijst en bezorgt deze aan de voorzitter. 

b. Stefan en Lambert zorgen voor de besproken orde moties (3) en 102 exemplaren/orde motie. 

8. Tablet voor “e-score light”: het PC beslist om iedere club die vorig jaar gespeeld hebben en volgend 

seizoen opnieuw inschrijven, een 10 inch tablet te geven. Deze zal betaald worden van de boeten pot en 

de rest door Volley Limburg. 

9. De “e-score light” zal toegepast worden van af volgend seizoen (2018-2019) vanaf 6-6 in de provinciaal 

volwassenen competitie. 

10. Renzo geeft uitleg over de vergadering van 8 april (nieuw jeugd competitie reglement). 

11. Het punt op de agenda over “de interne werking” wordt verschoven naar volgend PC. De PC leden 

mogen voorstellen en pijnpunten doorsturen naar het secretariaat voor 8 mei 2018. 

12. Klacht van Datovoc is besproken alsook het schrijven van Stalvoc. 

13. Verandering van financieel  bestuurder in september: Rita heeft voorstel: Lambert financieel beheerder 

en boekhouder en zoeken naar een nieuwe competitieleider. Willy heeft zijn bedenkingen met deze 

cumul en Maurice citeert dat vroeger beslist is dat deze cumul niet kan en ook niet mogelijk in de vzw 

wetgeving. Lambert denkt na over dit voorstel. 

14. De “ verklaringen op eer 2017” voor het bekomen van een belasting fiche zijn verstuurd naar “ 

Octopus”. 

15. De provinciale eindronde gaan dit WE door in St-Truiden. 

16. De jeugdkampioenschappen U19 Volley Vlaanderen op 12 en 13 mei 2018, hier is het schema van 

zaterdag aangepast. 

17. Er is een nieuwe coach licentie “J” (6-6) ingevoerd. Deze kan bekomen worden zonder voorwaarden, 

kostprijs ?. Deze coach licentie is niet van toepassing voor het seizoen 2018-2019 in Volley Limburg.  

 

 

18. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB van 8/05/2018in Hasselt om 20:00 uur.  

PC, op 24/05/2018 in Hasselt om 20:00 uur. 


