
 

PC-VERSLAG (CONCLAAF)  VAN 1 DECEMBER 2018 

 

Aanwezig: Richard Begas, Stefan Quintens, Luc Budenaers, Maurice Hermans, Lambert Hilven, Willy Loverix, 

Johan Somers, Jan Martens, Renzo De Gaspari en Paul Lagae. 

VERSLAG: 

1. G-SPORT en RECREATIE: 

- Er is een vergadering geweest met Stal Koersel. Maurice geeft uitleg. 

- Er moet een strategie uitgedokterd worden om contact te krijgen met de instellingen. De 

personen krijgen een budget waarmee zij hun activiteiten zelf moeten financieren en hierdoor 

heeft sport voor de instelling een lagere prioriteit.   

- De deelname in het “Dommelhof” was een succes. 

- Het invullen van de subsidie is besproken. 

 

2. SECRETARIAAT: 

- Vraagt nogmaals aan de commissie voorzitters om hun planning van vergaderen door te 

geven alsook hun verslagen. 

- Vraagt de commissie voorzitters om de laatste stand van hun commissie leden door te geven. 

 

3. BEACH: 

- De veregaderingen lopen momenteel individueel maar zullen terug plaats vinden. 

- Voor de Limbubeach zijn er te weinig clubs die de kar trekken, uitschieters zijn As en Genk. 

 

4. FINANCIEN: 

- De betaling van de facturen gaat goed. 

- Paul doet een voorstel aan het PC om de communicatiebijdragen voor de jeugd af te 

schaffen. Het PC zal hierover uitsluiting geven op de volgende PC vergadering. 

- Het PC geeft toelating om 20 ballen te kopen. Maurice zal dit doen. 

- Vraagt aan de PC leden en de commisie voorzitters om hun onkosten nota’s en deze van hun 

leden voor eind december binnen te geven. 

- Het PC beslist om een nieuwe laptop aan te schaffen voor het PSC. Willy doet het nodige. 

 

5. BOEKHOUDING: 

- Geen mededelingen.  

 

6. IT: 

- Vraagt om de link naar de evenementen kalender VV te verwijderen. PC is akkoord. 

 

 

7. PERS &COMMUNICATIE: 

- Voor de aanbesteding van de BvL 2019 zijn er nog geen offertes binnnen. Het PC vraagt 

om deze aanbesteding en deze van de jeugdkampioenschappen VV (U17) ook op onze 

website te plaatsen. 

 

8. PSC:   

- Volgende PSC vergadering zal volgende week plaats vinden. 

- Er is een probleem met een tablet gemeld voor de score in Volley Spike, Stefan stelt voor 

om de overige programma’s die op de achtergrond draaien af te sluiten alsook de oudere 

wedstrijden te wissen van de tablets. 

- Probleem Hasselt – Zonhoven besproken. 

- E-mail verkeer met Peter besproken. 

 

9. JEUGD: 

- Op 10/11/2018 is er een vergadering geweest over het nieuwe jeugd reglement. 

- Op 8/12/2018 zal er hierover een nieuwe vergadering plaats vinden voor de finalisatie. 

- Het jeugdsportfonds is vrijgegeven met als bijzonder verschil dat nu ook de jeugdbeach mee 

telt. De clubs zullen samengeroepen worden voor meer uitleg. 



 

- Op de jeugdscheidsrechter cursus in Lommel zullen alle U15 en U17 spelers van de 

organiserende club uitgenodigd worden. 

- Stelt voor om de persoon of de clubs te belonen vanuit VL indien zij een jaar fluiten voor het 

PSC in de lagere reeksen, binnen beperkte afstand. 

 

10. COMPETITIE: 

- Regio vergaderingen: 

1. Thema’s, deze kunnen zijn: 

a. Scheidsrechters niveau in de lagere afdelingen en de jeugdscheidsrechters. 

b. Het afhaken van de dames in de lagere reeksen. 

c. Volwassenen reglementen en Volley Spike. 

d. Na competitie voor  de jeugd. 

2. Data’s: 

- Voorlopig zaterdag voormiddag 15 december 2018. Lambert zal bevestiging geven. 

 

11. AGEMENE PUNTEN: 

- AV  op 12 maart 2019. 

- Probleem van de +100db fluitjes (fox 40, beach fluitjes)in onze zalen, dit is nationaal in 

behandeling. 

- De competie hervorming VV zal goedgekeurd worden op maandag 3 december 2018. Johan 

zal vervangen worden door Luc. 

- Het DB is bezig met de aanpassing van ons H/R aan dit van VV + onze inbreng. 

 

12. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB en H/R vergadering op 11 december 2018 in Hasselt om 20:00 uur. 

Het PC van 20 december 2018 in Hasselt om 20:00 uur. 


