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Verslag Bestuursvergadering PFV-OVL 

18/06/2015 in Zaffelare 
(Sporthal ’t Veerleveld) 

 
 
 
 

 
Aanwezig:       Verontschuldigd: 
G. De Maesschalck Provinciaal Directeur 
F. De Troch  Adjunct Directeur Sport   A. Kerkhoff 
N. Carlier  Provinciaal Penningmeester  D. Van Gheyt 
M. De Spiegeleer  Web administratie 
P. Verstricht  Public Relations  
B. Baudoncq 
H. Lambrecht 
R. Lepierre 
R. Mortier 
J.P. Vanacker 
J. Szygowski 
F. De Brauwer  waarnemer 
 
1. Goedkeuring Verslag vergadering 12/05/2015 

1.1 In de toekomst de familienamen van bestuursleden gebruiken in de aanwezigheidslijst i.p.v. enkel de 
voornamen. 

1.2 Was eveneens verontschuldigd: J.P. Vanacker 
 
2. Financiën 

Balans eind mei 2015 
-‐ Giro-Plusrekening:  5.073.48 euro 
-‐ Spaarrekening:   16.277.77 euro 
Voornaamste uitgave: de feestviering van 18/04/2015: 4.869.98 €.  
Bijzondere inkomsten: toelagen van de PFV voor de jeugdwerking. Saldo 2014: € 450,- 
en voorschot 2015: € 300,-. 
 

3. Briefwisseling 
3.1 Brief P.F.V. 

De voorgestelde startdatum van de wintercompetitie (30/9/2015) wordt door de P.F.V. niet aanvaard.  
Reden: andere activiteit ingericht door de P.F.V. komt hierdoor in het gedrang – zelfde doelgroep. 
Dit betekent dat de winteractiviteiten pas kunnen starten op 1 oktober. 

3.2 Brief Annik Kerkhoff – jeugdtraining 06/06/2015 – PC Gent 
PC Gent was uit het oog verloren dat er die dag jeugdtraining was.  Bijgevolg stonden de spelers en 
ouders voor een gesloten deur.  Uitleg PC Gent: vergeten.  Hetzelfde gebeurde in het verleden bij PC 
Haeseveld. 
Mogelijke oplossing:  de club enkele dagen voordien verwittigen dat er die dag jeugdtraining is. 
          Actie: Danny 

 
4. Sportleidersvergadering 22/06/2015 – PC Schorpioen 

Agenda werd inmiddels verzonden. 
Bo zorgt voor de kopijen van de kalender. 
-‐ Nationale tornooien bepaald door P.F.V. -> onwijzigbaar. 
-‐ Keuze volgens rangschikking absolute cijfers & deelname per club 
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5. Winterkampioenschappen 

5.1 PC Reynaert 
PFV heeft toegestemd dat er op PC Reynaert op zaterdagnamiddag mag gespeeld worden. 
Indien andere ploegen niet op zaterdag namiddag willen spelen zal PFV-OVL hen hiertoe moeten 
verplichten.  

5.2 PC Moeskroen 
Het bestuur van de P.F.V. heeft beslist dat PC Moeskroen aangesloten blijft bij PFV Oost-Vlaanderen.  
Dit is ook geldig voor nieuwe ploegen van PC Moeskroen.  Dit betekent dat PC Moeskroen met een 
extra ploeg kan inschrijven. .     Actie: François/Guy 

5.3 Vergadering gelegenheidsscheidsrechters & kapiteins 
 Doel: Uitleg geven over reglementen door Gino Segers & praktijk oefeningen invullen wedstrijdblad 
 Mogelijke datum: 02 oktober 2015 – plaats : nader te bepalen 
5.4 Prijsofferte WK competitie boekje 
 Prijs: € 722,-.  Doorgeven hoeveel boekjes er vorig jaar besteld werden    Actie: Nicky 

 
6. PKHT & PKDD veteranen 21/06 - Verbroedering 

Start om 13.30u. – Inschrijvingen: 18 heren tripletten & 16 dames doubletten 
Scheidsrechter: Guy 
Tafel: Martin 
Trofeeën en bekers zijn beschikbaar. 
 

7. Bespreking & opmerkingen op de vernieuwde PK/VK reglementen 
Opmerkingen verschillende clubs:  
7.1 Deelname van spelers van buiten de provincie aan de provinciale kampioenschappen.  Kan dit beperkt 

worden tot de provincie?   
7.2 Aanvangsuur kampioenschappen 09.00 uur – wijzigen naar 10.00 uur? 
7.3 Geldprijzen voor kampioenschappen : het bestuur is geen voorstander ervan. 
 
Deze opmerkingen en vragen zullen doorgespeeld worden naar de P.F.V.  Actie: François 
 

8. Tornooi Omega 
Voorlopig geen deelnemingsrecht vragen voor dit soort tornooien (promotie). 
In het oog houden hoeveel van deze tornooien er volgend jaar door de verschillende clubs georganiseerd 
zullen worden: mag niet ontsporen. 

 
9. Verslag veteranen commissie 

Korte beschrijving van de dag van veteranen & besturen in Asse. 
Het knelpunt voor Oost-Vlaanderen blijft de verplaatsing omdat eenmaal de bussen op hun standplaats staan 
er op hen geen beroep meer kan gedaan worden, om de mensen naar- en van de binnenstad naar een 
andere locatie te brengen.  
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10. Varia 

10.1 Gino Segers formeel uitnodigen voor de vergaderingen en hem eveneens agenda & verslagen van de 
  vergaderingen doorsturen      Actie: Annik 

10.2  Sport comité (S.C.) & administratief comité (A.C.) 
  François meldt dat volgens het R.I.O. van de PFV (art.25, 04) het provinciaal bestuur een S.C. en een 
  A.C. moet samenstellen. 
  Volgende vergadering bespreken en formeel goedkeuren 

10.3 De Ronsische Senioren 
Zouden wensen om een competitieploeg in te schrijven. Guy en François hebben de club bezocht en 
een verslag met fotobijlagen opgesteld. Er waren nog wat vragen i.v.m. de brandveiligheid. De club heeft 
verzekerd dat dit in orde is. Het dossier wordt doorgestuurd naar de P.F.V.   Actie: François 

10.4 Privacy commissie 
Henri heeft een brief van de privacy commissie ontvangen. 
Volgens hem is er geen bezwaar dat de P.F.V., als deze het zou wensen, het ledenbestand en  
licentienummers zou doorgeven met het oog op de ledenadministratie i.v.m. de competities. 

 
 
 
 

Volgende vergadering op 13 augustus om 19.30 u 
in sporthal ’t Veerleveld in Zaffelare 

 
 
 
	  
Nicky Carlier       Guy De Maesschalck 
Penningmeester      Provinciaal directeur PFV-OVL	  

	  


