
	  

Secretariaat	  :	  Annik	  Kerkhoff	  –	  Ruilare	  180	  –	  9080	  Lochristi	  

tel.	  nr	  :	  0478	  57	  10	  44	  
e-‐mail	  :	  danny.annik@telenet	  .be	  

	  

VERSLAG	  INFO	  VERGADERING	  22	  AUGUSTUS	  2013.	  

VERWELKOMING.	  
Dhr.	  Reinold	  Boree	  verwelkomt	  alle	  aanwezigen.	  

Het	  doel	  van	  deze	  info	  avond	  is	  het	  informeren	  van	  het	  toekomstig	  beleid	  van	  het	  nieuwe	  comite	  na	  

het	  ontslag	  van	  het	  volledige	  bestuur	  van	  de	  POV.	  

Het	  bestuur	  van	  de	  POV	  heeft	  al	  de	  dossiers,	  boekhouding	  	  en	  materiaal	  afgegeven	  in	  Het	  Huis	  van	  
de	  Sport.	  
Er	  zal	  later	  beslist	  worden	  wie	  van	  het	  comite	  voor	  de	  financien	  	  verantwoordelijk	  zal	  zijn.	  

De	  eerste	  betrachting	  is	  het	  verderzetten	  van	  	  de	  wintercompetitie.	  

Het	  veteranencircuit	  werd	  reeds	  verder	  gezet	  door	  de	  inzet	  van	  de	  PFV	  en	  het	  nieuw	  comite.	  

Er	  zal	  getracht	  worden	  om	  aan	  de	  wensen	  van	  alle	  clubs	  te	  voldoen	  en	  dit	  op	  een	  democratische	  
manier.	  

Het	  inschrijvingsgeld	  voor	  de	  wintercompetitie	  2014-‐2015	  zal	  70€	  per	  ploeg	  bedragen.	  

Te	  betalen	  bedragen	  aan	  de	  PFV	  Oost-‐Vlaanderen	  :	  
Voor	  het	  inrichten	  van	  tornooien	  wordt	  10%	  van	  de	  inleg	  gevraagd.	  

Voor	  het	  inrichten	  van	  kampioenschappen	  wordt	  2€	  per	  speler	  gevraagd.	  

Het	  70/30	  principe	  wordt	  niet	  meer	  gehandhaafd.	  

	  

Guy	  De	  Maesschaclk	  	  informeert	  de	  clubs	  verder.	  

Op	  de	  sportleidersvergadering	  zullen	  volgende	  putnen	  besproken	  worden	  :	  

Regels	  vastleggen	  voor	  de	  wintercompetitie	  2014	  –	  2015.	  
Wintertornooien	  vastleggen	  2013	  -‐2014.	  



Eer	  wordt	  geopteerd	  om	  maar	  1	  ploeg	  van	  dezelfde	  club	  te	  laten	  deelnemen	  per	  reeks	  
Dit	  werd	  vroeger	  reeds	  vastgelegd	  door	  de	  clubs	  maar	  werd	  nooit	  toegepast.	  Dit	  zal	  ingaan	  vanaf	  

de	  wintercompetitie	  2013-‐2014.	  
PC	  Haeseveld	  dient	  protest	  in	  en	  verlaat	  de	  vergadering.	  
	  

Vraag	  van	  de	  clubs	  om	  koorden	  terug	  in	  te	  voeren.	  

Momenteel	  mogen	  de	  koorden	  niet	  meer	  gebruikt	  worden.	  
Dit	  punt	  zal	  op	  14	  september	  op	  de	  dagorde	  gesteld	  worden	  en	  zal	  federaal	  over	  alle	  provincies	  
beslist	  worden	  door	  de	  Raad	  van	  Bestuur.	  

Voor	  de	  competitie	  2014	  –	  2015	  zal	  getracht	  worden	  om	  	  reeksen	  met	  10	  ploegen	  in	  te	  delen.	  

Op	  vraag	  van	  PC	  Verbroedering	  om	  geen	  ploeg	  van	  de	  club	  in	  Ere	  te	  laten	  aantreden	  (WK	  2013-‐2014)	  

zal	  PC	  Schorpioen	  overgaan	  naar	  Ere.	  

Er	  mag	  maar	  1	  wintertornooi	  	  georganiseerd	  worden	  	  binnen	  de	  provincie.	  
Dit	  wil	  zeggen	  dat	  op	  de	  vastgelegde	  data	  door	  de	  clubs	  geen	  andere	  tornooien	  worden	  toegestaan.	  
De	  PFV	  Oost-‐Vlaanderen	  zal	  overgaan	  tot	  boetes	  indien	  een	  club	  een	  tornooi	  organiseert	  zonder	  hun	  

toestemming.	  	  	  

Clubs	  moeten	  in	  de	  provincie	  spelen	  waar	  hun	  maatschappelijke	  zetel	  ligt.	  

Er	  werd	  gevraagd	  om	  het	  veteranencircuit	  op	  donderdagmiddag	  te	  laten	  doorgaan.	  
Dit	  zal	  bekeken	  worden.	  

Er	  kunnen	  nog	  steeds	  kandidaten	  toetreden	  in	  het	  comite.	  	  

	  

Alle	  vragen/briefwisseling	  moet	  naar	  het	  secretariaat	  PFV	  Oost-‐Vlaanderen	  gestuurd	  worden.	  

De	  vragen	  zullen	  besproken	  worden	  in	  het	  comite	  waarop	  dan	  een	  antwoord	  zal	  uitgestuurd	  
worden.	  

De	  vergadering	  wordt	  afgesloten.	  

	  

Secretaris	  PFV	  Oost-‐Vlaanderen	  
Annik	  Kerkhoff	  

	  


