
 

PC-VERSLAG VAN 27 JUNI 2019 

 

Aanwezig: Richard Begas, Stefan Quintens, Lambert Hilven, Willy Loverix, Paul Lagae, Johan Somers,. 

Verontschuldigd: Luc Budenaers, Maurice Hermans,  Jan Martens  en Renzo De Gaspari 

VERSLAG: 

 

1. IT: Volley Spike Light, Nog geen informatie of Test versie. 

2. Secretariaat: 

- Vraagt naar de foto’s van de BvL 2019 en vroeger. 

- G-Sport: 

- Johan vraagt na of deze personen alleen kunnen aansluiten bij VV,zonder verzekering 

daar ze deze al hebben bij de instelling en G-Sport Vlaanderen. 

- Vraag is of ook  het eten en benzine kan terug betaald worden voor de organisatie in 

Genk. Antwoord: positief, Paul neemt contact met betrokken persoon. 

3. PSC: 

- Tablet is terug gekomen. 

- Scheidsrechters moeten nieuwe polo’s kopen maar de maten kloppen niet. Elke provincie 

gaat verschillende maten krijgen en een pasdag organiseren. 

- Vrijwilligers werk of verenigingswerk nog geen concrete informatie. 

- Toekomstplannen van Frank EVERS ? 

- Het scheidsrechtersbestand is gelijk aan dit van vorig jaar. 

4. VZ: 

- Er zijn 500 coachlicentie geregistreerd. 

- De EVC WIFI heeft een upgrade gekregen en is nu ok. 

- Er zijn twee nieuwe extra clubcoaches aangenomen in VV.(Roel Janssen en An 

Vanwittenbergh) Roel Janssen komt uit Limburg (Lanaken), alsook een medewerker voor het 

sociaal medium.(Dieter Smets) 

- Er zijn 2 personen aangeduid om het Vlaams Competitie reglement te bewerken voor binnen 

2 jaar. 

- Vanaf 1 juli 2019 is de kilometer vergoeding = 0,36€/km. 

5. AV: de zaal in Helchteren zal gereserveerd worden voor 10 september 2019. Uitnodigingen zullen 

verstuurd worden na bevestiging. 

6. De commissie voorzitters moeten hun jaarverslag doorsturen naar het secretariaat voor begin augustus 

2019. 

7. Taakverdeling in het PC: de taken van de 1st Ondervoorzitter zullen als volgt verdeeld worden . 

- BvL wordt een onderdeel van de sen. Competie. 

- Pers en communicatie: eender welk commissie lid. Navragen in alle commissies.. 

8. Boekhouding: 

- Excel file en octopus zullen gelijktijdig lopen voor bepaalde tijd en dan zal er een beslissing 

genomen worden welk systeem wij verder zullen gebruiken. 

- De uitgaven en inkomsten worden overlopen voor het eerste half jaar. 

- Geeft lijst van leden die mogelijk geen fiscaal formulier wensen aan de secretaris. 

- Paul deelt mede dat niet alle forfaits toegekomen zijn voor de facturatie, buiten het lijstje 

hem gegeven op deze vergadering. 

9. Competitie: 

- De beslissing van de competie leiding wijkt af van deze genomen op het vorig PC. Lambert 

geeft uitleg. 

- De VKS wenst een recreatie ploeg (Maasmechelen) inschrijven in de BvL, het PC beslist dat 

Maurice een oplossing moet zoeken en tezamen met Lambert de eventuele modaliteiten moet 

vastleggen. 

- Ingaven leden, zeker voor jeugd en -8 jarigen te moeilijk en omslachtig. 

10. Het huishoudelijk reglement zal aangepast worden na de AV september. 

11. Beach:  

- geen enkel aanwezig PC lid weet de ware toedracht t t.o.v VL. 

- Jeugdbeach kampioenschappen: wat , hoe ??? 

12.  Het PC stelt vast dat de communicatie vanuit VV niet voldoet aan de wensen van de Provincie. 

 



 

 

 

VOLGENDE VERGADERINGEN: 

 

Het DB vergadering op   16/072019 in Hasselt om 20:00 uur. 

Het DB vergadering op   13/08/2019 in Hasselt om 20:00 uur 

Het PC van 22/08/2019 in Hasselt om 20:00 uur. 

 

 


