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Aanwezigen : 
R. Vansnick Provinciaal Directeur / secretaris
G. Segers Adjunct-directeur sport
C. Mortier a.i. Provinciaal Penningmeester
P. Verstricht Public Relations
G. Van Rossen Jeugdverantwoordelijke
B. Baudoncq Raadslid
R. Lepierre Medewerker

Verontschuldigd:
M. Van de Wielle Verantwoordelijke dames
M. De Spiegeleer Medewerker

1. Opnemen aanwezigheden
Rudi heet iedereen welkom en verontschuldigt Monique en Martin.

2. Goedkeuring verslag 14 februari
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Briefwisseling
- Klacht  van Verbroedering tegen Schorpioen:  een  uitgestelde  wedstrijd  waar  2  spelers
onterecht opgesteld werden en die ook de zondag zouden gespeeld hebben. Het gaat om
Depoorter Erwin en Willems Dirk. Rudi heeft geen bevestiging gevonden van deze wedstrijd. 

Roland: Gilbert Step heeft gevraagd om de wedstrijd uit te stellen. Dan komt de klacht
van Bilquey. De volgende dag belt Step mij op om zich te verontschuldigen en dat hij onder
druk de klacht heeft moeten tekenen. We doen hen een plezier. Hij heeft met voorkennis
gehandeld, we spelen en winnen. Daarna krijgen wij een klacht. Ik ben niet moeilijk, ik wacht
de uitslag van deze  avond af.  Door de wet van de privacy mogen er  geen namen op de
uitslagen  staan.  Het  reglement  5.2.8  is  onduidelijk.  In  regl.  9.1.2  staat  dat  onvoldoende
spelers hebben geen reden is om de wedstrijd uit te stellen.

Gino:  door de mondelinge  vraag en onvoldoende spelers  is  deze wedstrijd onofficieel
gespeeld. Wij hebben geen enkel akkoord gegeven om de wedstrijd te verplaatsen. 

Roland verlaat de vergadering.
 
-  we  nemen  nota  van  de  doorgestuurde  mail  van  21/2  van  Peter  Crauwels  i.v.m.
recreantenwerking
- klacht van Dominique Van Overschelde over incident op pc Terheiden. 
- 22/2: mail voorzitter De Populieren: de club stopt met haar activiteiten
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- 23/2: inschrijving Rodney De Vijlder voor het provinciaal scheidsrechterexamen
- 1/3: mail van Tim Pennoit met de definitieve reglementen van de kampioenschappen -
doorsturen naar de clubs
- 4/3:  mail  van  Freddy  Sermant  met  vragen  over  de  privacy  verklaring  voor  de  clubs.
Moeten wij met dit document iets doen. 
- 1/3: antwoord van Didier Thaler i.v.m. het dossier Jonathan Jorissen. De tuchtcommissie
komt bijeen op 16/3 waar dit dossier zal besproken worden.
- 3/3:  mail  van  Hendrik  Tysebaert:  hij  heeft  gehoord  dat  de  feestviering  op  7/9  zou
doorgaan. Graag uitstellen indien mogelijk.
- 5/3: Tim Pennoit de samenstelling van de ploegen voor de eindronde
- 28/2: mail aan Luc Vincent i.v.m. een leesbare versie van het wedstrijdblad. Antwoord op
1/3: er was in de club geen deftig blad aanwezig wegens computer problemen
- 6/3:  Rudi  vraagt  naar  de  uitslag  pc  Verbroedering  –  pc  Reynaert;  geen  antwoord
ontvangen. Donderdag nog eens de vraag gesteld: antwoord van Luc Vincent dat er terug
problemen waren met de computer.

4. Financiën  :
 Catherine bezorgt de aanwezigen een overzicht van de transacties tot 28/02/2019 en

geeft toelichting. 
 De 2e bankkaart is binnen op het kantoor. Gino heeft een code ontvangen. Rudi zal de

kaart ophalen.
 Guy heeft  het jeugddossier  ingediend.  Tim vraagt kopij  onkostennota van 68.81 euro.

Catherine zal hiervoor het nodige doen.

5. Sport
- Provinciale kampioenschappen

Gino wacht om de scheidsrechters aan te duiden tot het scheidsrechterexamen van 17/3
om te zien wie er nog kan bijkomen.
Verdeling jury wedstrijdtafel: vragen aan Martin of hij kan aanwezig zijn. Een kwartier voor
het  begin  geen  inschrijvingen  meer  aanvaarden.  Na  het  beëindigen  van  de  poules
onmiddellijk een nummer trekken voor het verdere verloop. 
Op de volgende vergadering op 11/4 de poule kaarten maken.

- organisatie indoor
Er zijn in All Cat 2 afdelingen waar 24 ploegen ingeschreven zijn. Volgens het reglement
moeten er dan schiftingen ingericht worden. Geen schiftingen aangezien het te kort bij is.
Er is 1  probleem nl. 3e afdeling op pc Chapoo. Op KPC Schorpioen kan er wel gespeeld
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worden zij  hebben  wel  voldoende terreinen.  Guy  zal  het  speelschema naar  de diverse
afdelingen doorsturen met een woordje uitleg.

50+ wordt in 3 ronden gespeeld met klassement volgens de gemaakte punten. Daarna ¼;
½ en finale. 

6. Jeugdwerking
 Proficiat aan Guy met het behaalde succes op de Beker Borré
 De laatste training was op pc Reynaert. 
 Zaterdag 16/3 een ploeg ingeschreven naar tornooi op schorpioen.
 Op 6/4 inschrijving voor het tornooi in Lessen. 
 Er zijn geen trainingen meer gepland

7. Varia
- Akkoordverklaring privacy document PFV : wat met personen die analfabeet zijn?
- In de laatste 3 weken mag men niet meer zakken? Dit zinnetje is al 2 jaar niet meer

opgenomen. 
- Vandaag was er een 50+ tornooi op verbroedering: vastgesteld dat de ploegen geen

pointage  kaarten  krijgen.  Uitslag  mondeling  meedelen.  Het  klassement  werd
opgemaakt  volgens  +/-  punten  en  niet  volgens  het  reglement   (gemaakte
punten/tegen punten).

- Rudi moet nog 2 uitslagen verwerken van ploegen van dezelfde club die tegen elkaar
gespeeld hebben. Daarna kunnen de stijgers en dalers meegedeeld worden.

- Wat met Moeskroen door de sanctie die zij opgelopen hebben?
- Paul heeft eens uitgekeken naar een ander bedrijf voor de bekers en medailles. New

Krisco  is  merkelijk  goedkoper  dan  Geditrof.  OK  voor  New  Krisco.  2  bestellingen
maken:  eerst  alles  voor de kampioenschappen,  daarna alles  voor  de feestviering.
Paul handelt dit verder af.

Einde vergadering 23u10

Volgende vergadering op 11 april 2019 in
Huis van de Sport Gent - Zaal Gentbos

Catherine Mortier

Maatschappelijke zetel:
Petanque Federatie Vlaanderen 
VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent
RPR : 0418.483.437
E-mail: secretariaat@pfv.be
Tel: 09 243 11 40
www.pfv.be

Provinciaal secretariaat:
Rudi Vansnick
Dendermondesteenweg 143
9070 Destelbergen
GSM : 0475 28 16 32
E-mail : secretariaat@pfv-ovl.be
IBAN: BE79 8906 1409 7533
www.pfv-ovl.be

Secretariaat administratief:
Adjunct Directeur administratief
Rudi Vansnick

Secretariaat sport:
Adjunct Directeur sport
Gino Segers


