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PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN vzw

              AFD. OOST-VLAANDEREN Datum : 14 december 2019
Plaats : Huis van de Sport Gent

Aanwezigen : 
R. Vansnick Provinciaal Directeur / secretaris
C. Mortier Provinciaal Penningmeester a.i.
G. Segers Verantwoordelijke Scheidsrechters
G. Van Rossen Verantwoordelijke Jeugd
P. Verstricht Public Relations
B. Baudoncq Raadslid
M. Van de Wielle Verantwoordelijke Dames
P. Minnaert Waarnemer

Verontschuldigd
R. Lepierre Medewerker
M. De Spiegeleer Medewerker

1. Opnemen aanwezigheden
Martin en Roland zijn verontschuldigd.

2. Goedkeuring verslag 21 november
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Communicatie
- 25/11 - Oproep VRT programma “Iedereen Beroemd” – Wat is weg? Posting op Facebook om 

kandidaten op te roepen – geen respons ontvangen.
- 26/11 - Wedstrijdwijziging Schorpioen – Hof ter Burst van 22/12 : wedstrijdwijziging werd 

toegestaan doch met duidelijke vermelding dat spelers met verlof geen geldige reden kan 
zijn (artikel 9.1.2). we passen dan ook voorziene kost toe (artikel 14.1§6 – 60 euro). 
Wedstrijd wordt gespeeld o 16/2/2020.

- 27/11 – Wedstrijdwijziging Hof ter Burst A – Haeseveld A van 22/12: Vraag van Hof ter Burst om
wedstrijd  te  verplaatsten.  Reden:  lang  voor  we  de  kalender  hadden  van  de  wedstrijden
hebben 6 personen hun Kerstverlof reeds vastgelegd, dit kan zomaar niet verplaatst worden.
Toepassing reglement art. 9.1.2. en 9.1.4 – 60 euro. Datum nog toe te wijzen 16/2 of 22/2.

- 27/11 –  Wedstrijduitslagen niet ontvangen: 
Schorpioen A – Omega A 50+
Zelzate B – Alosta B 50+

- 2/12 - Vraag van PC Terheiden – wijziging mailadres sportleider en melding niet ontvangen van 
Petanque Magazine: mailadres werd aangepast zowel op de website als bij de 
communicatie vanuit het secretariaat. PFV secretariaat werd verwittigd van de 
ontbrekende magazines.

- 4/12 - Wedstrijdblad Mistral D – Verbroedering D 4  e   afdeling 50+ niet ontvangen  : wedstrijdblad 
werd laattijdig doorgestuurd ( op 5/12).
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- 6/12 - Mail van PC Verbroedering – organisatie PAV toegekend: mail aan PC Verbroedering met
akkoord  voor  de  organisatie  van de  jaarlijkse  PAV in  hun  lokaal.  De nodige  informatie
omtrent wat nodig is en hoe de zaal dient opgezet te worden, werden doorgestuurd.

- 6/12 - Wedstrijduitstel van Actief Beveren – Reynaert – vervolg:  PC Reynaert had de datum van
29/12  geweigerd als vervangdatum voor de wedstrijd van 16/10. Een nieuwe datum werd
voorgesteld: 16/12. Akkoord van PC Reynaert wordt nog verwacht.  De bevestiging van pc
Reynaert ontvangen

- 7/12 – Mail van PC Apollo – verloren portefeuille met licenties: telefoon en mail ontvangen van
PC Apollo met melding van verloren/gestolen portefeuille met 2 licenties. Aangifte werd
gedaan bij de politie. Uitzonderlijke toestemming om zondag 8/12 alsnog te spelen mits
vermelding in de opmerkingen en voorleggen document van aangifte bij de politie.
Nadien bericht gekregen: politie levert geen PV meer af voor dergelijke zaken?

4. Financiën
- Algemeen  : Catherine geeft een overzicht van de verrichtingen tot en met 02/12/2019. De boetes

betreffende het laattijdig toesturen wedstrijdblad werden betaald. 
- Voorstel budget 2020  : mits enkele aanpassingen wordt het voorstel aanvaard
- Navragen op de PFV i.v.m. document vrijwilliger  : de vrijwilliger moet zelf een document indienen

(mag niet op de nota van Guy staan) en 
- het document i.v.m. privacy informatie jeugd   : geen info - Tim was met verlof. 

5. Sport
- De wintercompetitie loopt vlot.
- Interprovinciale damesontmoeting: uit het reglement halen dat er verplicht een jeugdploeg moet

ingeschreven zijn.
- Sportleidersvergadering op 13 februari 2020: 

 zaal Puyenbroek aanvragen van 19u tot 23u 
 vooraf een mail sturen met de vraag aan de clubs om hun kalender door te sturen 
 door  het  succes  van  het  50+  circuit  zullen  niet  alle  clubs  dit  nog  kunnen  inrichten.  Een

scheidsrechter voorzien. 
 vragen aan de clubs wie geïnteresseerd is om een kampioenschap in te richten  
 PKI – 2 kandidaturen vragen gezien het op 2 verschillende data doorgaat

- Kalender activiteiten: op 2 mei staat al een tornooi van Verbroedering vermeld. Martin heeft dit
overeengekomen met Gilbert  Step. De reden is  dat er dit jaar  op 1 mei  een kampioenschap is.
Voorleggen op de sportleidersvergadering.

- De vraag is gesteld om een winter competitie voor 70+ in te richten. Ook op woensdag. Voorleggen
aan de clubs

- Ofwel een winter competitie in doubletten van -23j/+23j. Voorleggen aan de clubs

6. Jeugd
- Interprovinciale jeugdtraining: mogelijks op pc Actief Beveren
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- Er zijn nog 2 trainingen gepland. Een ervan is op pc Reynaert: zij zullen zelf voor 2 trainers zorgen,
maar nog geen nieuws ontvangen.

- Op de jeugdvergadering van de PFV is  gemeld dat de jeugdcircuits  gaan afgeschaft worden en
vervangen worden door o.a. een interprovinciale training. 

- Guy heeft op die vergadering laten vallen om bv een mini/maxi tornooi in te richten. 
- En ook waarom geen competitie in de zomer inrichten voor de jeugd?

7. Varia
- Voorbereidingen PAV 2020: op 17/1/2020 om 19u in pc Verbroedering. De map samenstellen. 
- Voorstel data bestuursvergaderingen 2020
- Vrijwilligersregister 2019: Catherine heeft het register opgemaakt
- Catherine kreeg een mail dat Office 2010 binnenkort niet meer ondersteund wordt. Phising?
- Er is een evaluatie van het digitaal wedstrijdblad geweest: er zijn nog wat problemen met de 

wissels. Iedereen is tevreden over het programma. 
De back office wordt ook geëvalueerd. Een van de verbeteringen is : dat de clubs zelf hun 
klassement en uitslagen per ploeg kunnen vragen. 

Einde vergadering 22u15
Verslag opgemaakt door Catherine Mortier

Volgende vergadering op 09 januari 2020 in
Huis van de Sport Gent - Zaal Gentbos
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