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I. Opneruen aanwezigheden '

2. Goedkeuring verslag 10 december
Verslag wordt goedgekeurd.

3. Briefwisseling
- Digital Wedstrijdblad: de klassieke problemen blijven. Er is een nieuwe versie. Rudi zal deze

eerst testen.
- Beker Borré: uitnodiging van Dirk De Valck ontvangen. Hopeldk is de locatie beter dan vorig
jaar. Guy magzrlnselectie maken en inschrijven. Vorig jaar werd samen met Dirk overlegt wie
geselecteerd werd. Van zodra de selectie gekend is deze doorgeven i.v.m. de kledij. De selectie

bestaat uit 1 triplet per categorie. Als Guy teveel spelers voor een categorie heeft mag W ze

opstellen in een andere categorie. Guy zou voorkeur geven aan de jeugd die naar de trainingen
komen. De selectie rechtsfieeks naar Dirk mailen met het bestuur in CC. De maaltijden worden

door de PFV OVL betaald. Mag Nicky mee? Ja

- mail van Alain Gamier betreffende afsluit 50+ circuit provinciaal. De Dag van de Veteranen

bestaat niet meer. Om die te vervangen zou er een finale gespeeld worden tussen 5 provincies

met l0 à 12 doubletten. Dit zou doorgaan op het laatste weekend van september (2719).We

zullen dit melden bij het begin van het circuit 50+.
- de uitgestelde wedstrijd van pc Terheiden wordt op 3/3 gespeeld.

4. Finahciën :
Al,gemegn

Catherine bezorgt de vergadering een overzicht van de transacties van december.

De boekhouding is volledig afgewerlrt. Er is echter een verschil in de kas. Geen bewijsstukken
gevonden. Dit wordt geboekt onder "Uitzonderlijke kosten".

Morgen l5l1 wordt de boekhouding gecontroleerd door de verificateurs + bestuurder PFV.
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Rudi en Catherine hebben een budget voor 2019 opgemaakt.

De raad van bestuur keurt de voorgestelde begroting goed.

5. APV
Documenten voor APV
Dagorde
Sport
Jeugdwerking
Financiën
Begoting

Orqanisatie APV
Aanwezig zijn rond 18u30
Opnemen aanwezigen: Paul
Elke persoon lffijgt 2 drankbonnetjes
Openingswoord: Rudi - aanhalen dat het een overgangsjaar is, vandaar een korte versie

Uitgetreden bestuurdsrs: Guy De Maesschalck, Frangois De Troch, Johan Vande Casteele

Nieuwe bestuurders: Monique en Guy Van Rossen

Nieuwe clubs: morgen vragen aan Heidi
Sportbeleid: kort en bondig wegens overgangsjaar
Administratie: heel beknopt
Jeugdwerking: Guy in grote lijnen uitleggen
Scheidsrechtercomité: idem als vorig jaar
Public Relations

PAUZE met belegde broodjes
Financieel verslag
Verslag verificateurs
Kwijting '

Aanstellen nieuwe veriÍïcateurs (indien nodig)
Begroting
\Moord PFV

Beda?king Guy en Frangois
Een mand met steekproducten aankopen.

6. Jeugdwerking

- Guy wil training geven op pc Haeseveld de dag dat de federale ploeg speelt. Christel zou liever trainen

de week na de federale competitie. Best eens aftoetsen met Dirk De Valck en Marc Op De Beeck. Guy

}ta.t$happelt ke zètel: provinciaal secretaÍisat: SecÍrtaÍlaat administratlef: SecÍetaríeat sport:

PetanqueFederatieVlaanderen RudiVan§nick Adjunct Directeur administratief Adiund Directeur sport

vzw
Zuiderlaan 13

9000 Gent

Dendermondesteenweg 143 RudiVansnick

9070 Destelbergen
GSM:0475 28L632

RPR:0418,483.437 'E-mail : secretariaat@pfo'ovl-b€

E-mail: secretariaat@pfo.be IBAN: BE79 8906 1409 7533

Tel:09 243 1140
www.pfo.be

www.pfv-ovl.be

Gino Segers



Verslag Bestuursvergadering PFV-OVL

PETANQUE FEDEMTIE VIAANDEREN VAt'

AFD. OOST-VI.AANDEREN Datum : 14 januari 2019
Plaats : PC Omega

wenst o.a. Jonathan Jorissen als trainer te vragen. Dit is niet zo'n goed idee. Hij heeft ook aan Luc Van
Damme gevraagd om training te geven. Die heeft lange tijd niets van zich laten horen maar is nu
akkoord om training te geven.

- Inschrijven met een jeugd triplet op schorpioen en op pc Donkmeer

- Provinciale kampioenen als beloning selecteren voor Blanry? Goed idee

- Er is en tornooi in Brussel in de maand augustus (dit valt binnen het sportkamp * wie niet naar het kamp
gaat eventueel selecteren voor dit tornooi)

- Als er nog veel jeugd bijkomt zullen er nieuwe polo's moeten bijgekocht worden

7. Varia

Kalendel y.olgende versadsringen ett lpcatig
Terug elke 2" donderdag van de maÍutd
Locatie: een zaal in het huis van de sport
Start vergadering: 1 9u30

Karnoio e\e fivier lnq - of sanis ati e

Vragen de clubs of de viering in de maand september kan gebeuren bv 719?

Rondvraag
Vacatures: secretaris i sportleider / penningmeester
Mail Guy DM: als er een tornooi is op pc Haeseveld geeft pc Donkmeer ook een tomooi onder de

noemer van het'verblijfpark". Dit gebeurt ook met andere clubs.
Klacht over de gemarkeerde ballen: dit mag niet, de arbiter kan de ballen herkennen en zo het punt

toekennen
Een gelegenheidsscheidsrechter heeft dezelfde bevoegdheid als een officiële scheidsrechter. hij kan
echter geen sancties opleggen.
Op de kampioenschappen per loting een aantal ploegen hun petanque ballen controleren.
Er wordt nog wel gespeeld met cochonnets met noppen. Onmiddelliikwegnemen
De clubs vragen wie indoor wil organisercn,zq moeten minstens 10 terreinen hebben.

VKJ: er wordt wij ingeschreven. Moet Guy hier aarrwezigzijn? Verhekt met verlof.
Sportleidersvergadering 8/9: wijdag wagen aan de clubs.
Jeugdcircuit PFV op 31/8: wie wil dit organiseren?

Einde vergadering 22t:/,0
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