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Het	  bestuur	  van	  PFV	  OVL	  heeft	  beslist	  een	  bijzondere	  bestuursvergadering	  te	  houden	  teneinde	  de	  
werking	  van	  de	  Oost-‐Vlaamse	  afdeling	  te	  bespreken.	  De	  normale	  bestuursvergadering	  zal	  plaats	  
hebben	  op	  maandag	  11/6	  om	  19u30	  in	  lokalen	  PC	  Omega.	  
	  
1.	  Opnemen	  aanwezigheden	  
	  
2.	  Verderzetting	  bestuursactiviteiten	  PFV	  OVL	  

Het bestuur van PFV OVL notuleert de ontvangst van het ontslag van François De Troch 
(Directeur Sport) en Guy De Maesschalck (Directeur PFV OVL). De ontslagbrieven werden 
eveneens overgemaakt aan P.F.V. 
Het bestuur van PFV OVL heeft de ontslagen nog niet aanvaard en zal in de komende 2 
maanden de situatie evalueren. 
 

3.	  Invulling	  opengevallen	  functies	  
Teneinde de werking van PFV OVL in de komende maanden te kunnen waarborgen, vooral de 
organisatie van ons circuit 50+ en de voorbereidingen van de wintercompetitie heeft het bestuur 
beslist om de functies directeur Sport en directeur PFV OVL tijdelijk in te vullen als volgt : 
– a.i. directeur Sport : Gino Segers 
– a.i. directeur PFV OVL : Rudi Vansnick 
 

4.	  Organisatie	  en	  administratie	  komende	  wintercompetitie	  	  :	  
Gezien de maand juni de maand is waarin de competitie inschrijvingen door de clubs dienen te 
gebeuren zullen we de komende week de communicatie naar de clubs toe moeten opstarten. 
Rudi heeft nog de documenten en mails van vorig jaar en zal dit voorbereiden. De deadline voor 
de inschrijving blijft behouden, zijnde 20 juni.  
Er is eveneens beslist dat bij de opmaak van de competitie reeksen en kalender zoveel als 
mogelijke zal getracht worden om bye’s te vermijden en naar volwaardige reeksen van 10 te 
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werken. Tijdens de volgende bestuursvergadering zal hier de nodige aandacht aan worden 
besteed. 

 
5.	  Planning	  en	  agenda	  juni	  –	  juli	  

Zoals onder punt 4 vermeld staat zullen we de planning en opgemaakte kalender zoveel als 
mogelijk proberen aan te houden. Evenwel is beslist dat de sportleidersvergadering niet zal 
doorgaan op 25/6 maar wel op 28/6 in de lokalen van PC Omega. 

	  
6.	  Varia	  

• Het	  aantal	  pleinen	  voor	  het	  circuit	  50+	  op	  PC	  Donkmeer	  zal	  zeker	  geen	  probleem	  vormen.	  Er	  
kan	  gespeeld	  worden	  op	  de	  parking	  plaatsen	  en	  de	  dreef	  langs	  de	  caravans.	  Ongeveer	  40	  
pleinen	  zijn	  mogelijk.	  

• Rudi	  zal	  langsgaan	  op	  het	  secretariaat	  PFV	  om	  de	  computer	  die	  door	  François	  werd	  afgeleverd	  
op	  te	  halen	  en	  die	  aan	  Gino	  te	  bezorgen.	  

 
De volgende vergadering zal doorgaan op maandag 11 juni om 19u30 in de lokalen van PC 
Omega – Oostakker.	  
 
 
 
Vansnick Rudi 	  
Secretaris PFV OVL	  
 


