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Verslag bestuursvergadering PFV OVL 12 juni 2014 

 

Aanwezig. 
G. De Maesschalck      Directeur PFV OVL 
A. Kerkhoff       Secretaris 
R. Borré       Directeur PFV 
C. Mortier       Penningmeester PFV 
H. Lambrecht      Sport verantw. 
F. De Troch       Sport verantw. 
P. Verstricht       PR 
M. De Spiegeleer      Web adm. 
B. Baudoncq 
J:P: Vanacker 
R. Lepierre 
N. Carlier 

Verontschuldigd. 
L. Vanhoutte       Directeur Adm. PFV 
R. Mortier 

Verwelkoming. 
Het comité bestaat nu 1 jaar. 
Guy bedankt iedereen voor hun inzet om alle activiteiten verder te zetten. 
Vooral Henri en Francois voor het verwerken van het WK 2013-2014. 

Financiën. 
Saldo eind mei : 9193€. 

Van zodra alle volmachten getekend zijn bij de bank zal Nicky de taak als 
penningmeester waarnemen. Daarvoor zal ze een opleiding krijgen van Catherine. 
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Indoor 2014 was dit jaar gratis. 
Naar de toekomst toe zal dit herbekeken en besproken worden. 

Catherine vraagt of de verslagen van de vorige vergadering nog worden opgemaakt. 
Annik antwoord dat wegens ziekte en hospitalisatie en daarna 2,5 weken verlof er nog 
geen tijd geweest was om dit te doen. 
Dit wordt zo snel mogelijk gedaan. 
 

Kampioenschappen. 
De voorzitter van de PFV : 
alle organiserende clubs hebben drank en eten voorzien voor de mensen die de tafel 
deden. 
Uitgezonderd Haeseveld heeft niks voorzien. 
Dit is zeer respectloos tegenover de mensen die de volledige organisatie op zich 
nemen. 
PC Haeseveld zal volgend jaar geen kampioenschap mogen inrichten. 

Inschrijvingsformulieren WK. 
Aangezien de formulieren zeer traag binnenkomen zal Annik zal een herinnering 
uitsturen naar de clubs. 

Sportleidersvergadering. 
Dit zal doorgaan op maandag 30/06/2014 om 19h30 in KPC Mistral. 
Agenda : toekennen wintertornooien. 

De clubs die betaald hebben voor hun wintertornooien krijgen voorang. 
F. De Troch heeft een handleiding. 

Sponsors. 
Er wordt dit jaar 10€ bijgerekend bij de bestaande prijzen voor het WK boekje, 
iedereen komt dan automatisch op de website als sponsor. 
Dit geld niet voor de clubs. 

Dag van de Veteranen en Besturen. 
Formulieren zijn klaar, Annik zal ze doorsturen naar de clubs. 

Varia. 
Bo : 
DAS beurs is zeer goed verlopen, zeer veel volk, zal volgend jaar terug paraat zijn. 
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Reinold : 
Raad van Bestuur op 28/06. 
Eind september zal de raad van bestuur de goedkeuring geven voor het bestuur van 
de PFV OVL. 
Dit mag bestaan uit een officieel bestuur + werkende leden. 
Er moet dringend werk van gemaakt worden door de leden van het comité van PFV 
OVL. 

Francois : 
Hij zal samen met Martin het reglement aanpassen voor het WK 2014-2015. 

De clubs sturen voor hun tornooien hun spelformule door ! Dit is geen reglement ! 

Catherine : 
Er moet dringend voor het circuit 50+ iemand van haar overnemen. 
Guy en Martin zullen de tafel doen, Nicky zal meevolgen als opleiding. 

Annik : 
Fit en Gezond, dit is de sportdag voor de prov. Ambtenaren van O. VL, Annik en Guy 
zullen aanwezig voor de initiatie petanque. 

Psylos in domein Wachtebeke. 
Dit is een sportdag voor psychische gehandicapten over de vijf provincies. 
Volgende personen zullen aanwezig zijn om te helpen : 

Nicky Carlier, Roland Willems, Jacqueline Pochet, Dominique De Cock, Dominique 
Van Overschelde, Annik Kerkhoff. 

 

Het bestuur van de PFV OVL wenst iedereen een aangenaam verlof.   

Volgende vergadering zal doorgaan op 14 augustus 2014 om 19h30 in Sporthal 
Veerleveld te Zaffelare. 

 

Secretaris PFV OVL    Directeur PFV OVL 
Annik Kerkhoff     Guy De Maesschalck   

     
 


