
 

PC-VERSLAG VAN 20 DECEMBER 2018 

 

Aanwezig: Richard Begas, Stefan Quintens, Maurice Hermans, Lambert Hilven, Willy Loverix, Renzo De 

Gaspari en Paul Lagae. 

Verontschuldigd:  Luc Budenaers, Jan Martens en Johan Somers. 

 

VERSLAG: 

1. G-SPORT en RECREATIE: 

- Er zijn 20 ballen gekocht. 

- Volgende G-Sport vergadering is op 9 januari in het Provinciehuis in Hasselt om 

10:00uur. 

 

2. SECRETARIAAT: 

- Het aangepast verslag van 1 december zal gepubliceerd worden. 

 

3. BEACH: 

- Geen punten. 

 

4. FINANCIEN: 

- Alle clubfacturen zijn betaald. 

- 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. 

- Doet nogmaals een oproep om de gemaakte onkosten zo snel mogelijk door te sturen. 

 

5. BOEKHOUDING: 

- Geen mededelingen.  

 

6. IT: 

- Geen mededelingen. 

 

7. PERS &COMMUNICATIE: 

 

- Het PC heeft vragen over enkele taken/opdrachten en vraagt de commissie om hierin actie 

te ondernemen. 

  - Informatie over de opening van de biedingen voor de finales BvL 

  - Limburgse kandidaat voor het inrichten van de VV-jeugdkampioenschappen U17 

 

 

8. PSC:   

- Volgende PSC vergadering zal plaats hebben op 20 februari 2019 . 

- De gevraagde Laptop is geleverd. 

- De jeugdscheidsrechtercursus gaat door in Lommel op 23december 2018 

- De vorming vergaderingen voor de scheidsrechters gaan door op vrijdag 11 januari en 

zaterdag 19 januari in Genk. 

 

9. JEUGD: 

- Het IPJOT zal plaats hebben in Overpelt op 5 en 6 januari 2019. 

- Op 8/12/2018 was er in VV een vergadering om de krijtlijnen van de Vlaamse jeugd 

competitie definitief vast te leggen. 

 

10. COMPETITIE: 

- De Regio vergadering van 15 december was een groot  succes. 

- Er waren 14 clubs aanwezig en volgende punten werden besproken 

a. De na competitie van de 3de provinciale heren. Deze is goedgekeurd. 

b. Het aanwerven van scheidsrechters: ideeën zijn geuit en zullen nagezien 

worden of ze uitvoerbaar zijn. 



 

c. In en uitstroom van onze leden: hier was geen diepgaand gesprek mogelijk 

wegens gebrek aan tijd. 

- Mogelijk volgende datum is 9 februari 2019. 

 

11. AGEMENE PUNTEN: 

- AV  op 12 maart 2019. 

- De competitie hervorming VV : Niveau 5. 

a. Het PC betreurt het gebrek aan uitleg en de snel te nemen beslissing. 

b. Na een uitvoerige beredenering met de door ons gekende informatie beslist het 

PC om het niveau 5 in de provincie te houden. 

- Paul en Stefan geven uitleg over de wijzigingen van de statuten en het hieraan aangepast 

Huishoudelijk reglement . Het PC is akkoord en Paul zal dit ter goedkeuring doorsturen 

naar de juridische dienst van Volley Vlaanderen. 

- De clubconsulent van VV, tezamen met het Dynamo project, willen een uiteenzetting 

doen naar de bestuursleden van onze clubs over “ het aanwerven van vrijwilligers”.  

a. Waar: bowling in Hasselt. 

b. Wanneer:  Renzo zorgt hiervoor. 

12. VARIA 

- Vraagje aan de voorzitter om mee  te nemen naar de volgen RvB VV: 

- Indien een persoon die een C of J licentie heeft en deze een bijscholing van A of B 

licentie wil volgen moet hij hiervoor inkom betalen en telt deze niet mee voor de 

verlenging van zijn C of J licentie?.  

- Wat met aanstelling van een API verantwoordelijke in de provincie. 

- Bij de clinic voor onderbouw zijn de gegevens van Jos Rutten 1 op 1 gekopieerd. Jos 

Rutten maakt er voor eenmaal geen zaak van en de verantwoordelijke hiervoor is op non 

actief geplaatst. 

 

13. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB vergadering op 8 januari 2019 in Hasselt om 20:00 uur. 

Het PC van 24 januari 2018 in Hasselt om 20:00 uur. 


