
 

PC-VERSLAG VAN 23 MEI 2019 

 

Aanwezig: Richard Begas, Stefan Quintens, Maurice Hermans, Lambert Hilven, Willy Loverix, Paul Lagae, 

Johan Somers, Luc Budenaers, Jan Martens  en Renzo De Gaspari. 

Op uitnodiging: Michiels Maarten. 

 

VERSLAG: 

 

1. ALGEMEEN: 

- Het PC verslag van 25/3/2019 mag gepubliceerd worden. 

- Maarten Michiels stelt zich voor als kandidaat-voorzitter  van de commissie Jeugd en geeft een 

korte uitleg over zijn toekomst perspectieven in de Jeugd Commissie. 

- Het competitie reglement 2019-2020 wordt gefinaliseerd en dadelijk op de website gezet, en 

zal ook naar de clubs gestuurd worden. 

- Na de uitleg over het competitiereglement,  ander besproken punt en beslissing : 

     Er zijn slechts 31 herenploegen ingeschreven in de provinciale competitie, waarvan slechts 7 

in principe rechtstreeks ingedeeld worden in eerste provinciale.   De Raad van Bestuur beslist 

de reeksen als volgt in te delen :  10 ploegen in eerste provinciale, 10 ploegen in tweede 

provinciale,  2 reeksen van 6 en 5 ploegen in derde provinciale met play-offs.    De 

competitieleider contacteert alle ploegen in volgorde van hun rangschikking om de reeksen 

van eerste en tweede provinciale aan te vullen.  

- De mogelijke overschakeling van het boekhoud programma naar een Excel versie is 

besproken. Er zal voor een bepaalde tijd simutaan gewerkt worden met beide programma’s 

en daarna zal er een evaluatie gebeuren. Paul zal de Excel versie voor zijn rekening nemen. 

- Stefan vraagt aan de PC leden en hun commissies wie, wat mag zien op onze website. 

- De Raad van Bestuur beslist de commissie “Pers, Sponsors en Evenementen” voortaan onder 

te brengen onder de commissie “Volwassenencompetitie”.   Het huishoudelijk reglement 

wordt op dat punt aangepast.   De reeds gepubliceerde aankondiging van vacante plaats voor 

de functie “commissievoorzitter Pers, Sponsors en Evenementen” wordt ingetrokken.”  

2. VARIA: 

- Luc geeft een overzicht van de eindafrekening van het evenement “Beker van Limburg”. 

- Paul moet facturen naar de clubs maken maar wacht op de informatie van de competitie 

leider. 

- Voor het bekomen van een financiele fiche komen er 11 leden in aanmerking. Renzo, 

Richard en Paul vragen aan de secretaris om het formulier “ verklaring op eer 2018” 

nogmaals op te sturen om aanpassingen te doen in hun commissie en deze door te laten 

sturen naar het secretariaat en Lambert. 

- Richard vraagt aan Lambert om de geleende tablet (PSC), dringend terug te bezorgen. 

- Luc, Renzo en Jan zijn verontschuldigd op het PC van 27 juni 2019. 

- Willy zal de formulieren “ staat van ontvangsten en uitgaven” binnen brengen op de 

rechtbank. 

 

3. VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB vergadering op   11/6/2019 in Hasselt om 20:00 uur. 

Het PC van 27/6/2019 in Hasselt om 20:00 uur. 


