
Verslag Bestuursvergadering PFV-OVL

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN vzw

              AFD. OOST-VLAANDEREN Datum : 11 april 2019
Plaats : Huis van de Sport Gent

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
M. De Spiegeleer Medewerker

Verontschuldigd:
M. Van de Wielle Verantwoordelijke dames

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

2. Goedkeuring verslag 14 maart 
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Briefwisseling
 damestornooi pc Reynaert: uitslag was opgemaakt met min en plus punten. Rudi heeft een

mail gestuurd met de vraag om dit niet meer te doen.
 nieuwe samenstelling bestuur pc Omega ontvangen
 brief van Eddy Van de Wal: waarom moest de provincie Oost-Vlaanderen het gat van de Beker

Borré  opvullen?  We  hebben  dit  al  voorgelegd  aan  de  PFV  i.v.m.  de  betalingen  van  het
inschrijfgeld, maar hebben jammer genoeg een negatief antwoord gekregen. Wij hebben dit
ook gedaan omdat wij vinden dat zo onze jeugd toch heeft kunnen spelen. Anders moesten
we veel spelers ontgoochelen.

 mail van Hendrik Braem: reactie op het verslag. Hij heeft geen interesse om binnen de PFV
OVL een functie te bekleden.

 verslag APV Limburg: info over de dag v/d besturen op 7/9. Blijven op dezelfde plek in Genk;
er zijn 2 activiteiten, een middagmaal en een petanquetornooi.

 Rudi heeft nog eens een mail gestuurd naar Lorri  Printing met de vraag waar de bestelde
hemden blijven. 

 mail  Luk  Van  Den  Steen  i.v.m.  de  afwezigheid  van  een  triplet  op  de  indoor.  Er  was  een
doktersbriefje bijgevoegd. Dit is OK. Van de andere afwezigen niets ontvangen.

 Gino heeft een telefoon gekregen van een woonwijk in Lokeren om petanque te spelen. 
 Rudi en Monique nemen deel als scheidsrechter aan het Bocce tornooi op de Special Olympics

in St Niklaas.
 nog geen info ontvangen i.v.m. Beach Petanque in St Niklaas. Rudi zal even gaan horen als hij

voor de Bocce in St Niklaas is.
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4. Financiën  :
Catherine  bezorgt  de  aanwezigen  een  overzicht  van  de  transacties  tot  08/03/2019  en  geeft
toelichting. 

5. Sport
- indoor: de afrekening moet nog gebeuren. Wat met Omega? Zij hadden op voorhand verwittigd. 
- Provinciale kampioenschappen

o Reglement PK veteranen
o Aanwezigheden jury – scheidsrechters

 PIB All cat op 28/4 in pc Reynaert: Rudi, Monique en Bo - Gino
 PIB vet op 8/5 in kp Mistral: Rudi, Paul, Monique - Gino
 PKD op 4/5 in pc Haeseveld: Rudi, Guy en Monique
 PKT op 5/5 in kpc Schorpioen: Rudi, Guy en Bo
 PKGD op 12/5 in pc Gent: Rudi, Guy en Monique 
 PKT vet op 15/5 in pc Apollo: Rudi, Paul en Monique. 4 ronden

o Voorbereidingen inschrijvingen (zie bijlage)
De PIB worden gespeeld in ronden. De andere kampioenschappen in poules.

o Bekers/medailles: OK deze zijn besteld
o Voorstel  tête-à-tête  kampioenschap.  Dit  is  een  goed  idee,  idem  als  de  andere

kampioenschappen, aftoetsen op de sportleidersvergadering of er interesse is,  het reglement
van West-Vlaanderen aanpassen: spelen met gemaakte punten i.p.v. plus-en min  punten.

- Dag van de Dames
Vorig jaar in pc Gent, het jaar daarvoor in pc Reynaert. Waar gaan we het dit jaar laten doorgaan?
De datum is vastgelegd op 6  juli. 3 ronden spelen, aanvang om 14u. Spelen in vaste doubletten en
op voorhand inschrijven. Hetzelfde speelsysteem voor de heren. BBQ: 10 euro voor de heren,
gratis voor de dames. Kpc Schorpioen is geïnteresseerd, Roland zal het vragen in zijn club en laat
iets weten. 

- organisatie wintercompetitie – 18 speelweken
Ook  voor  50+.  Afwachten  tot  we  de  inschrijvingen  ontvangen  hebben.  Eind  mei  de
inschrijfformulieren bezorgen. 
Pc Stekene zou naar st Niklaas gaan spelen in De Sterre. Terreinen keuren

 
- reglement circuit 50+

idem zoals vorig jaar. Terug wijn als dagprijs geven? Ja

- deelname formulieren voor zomer- en wintertornooien
Rudi heeft een online formulier opgemaakt. 
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- Er wordt ook gewerkt aan het digitaal wedstrijdblad. Niet meer via Excel. Het backoffice gedeelte
zal ook worden aangepast conform de GDPR. (Er mogen geen namen meer zichtbaar zijn.)

6. Jeugdwerking
- vorig weekend naar Lesse geweest; dit was gans anders dan de Beker Borré winnen.

Leeftijd om naar de trainingen te komen is tot 23 jaar
Geen trainingen meer omdat er volgende week stage Nataf van de PFV is
Daarna ook nog Vlaamse en Belgische kampioenschappen jeugd
Geen training in juni omdat er dan examens zijn
De eerstvolgende jeugdtraining zal doorgaan op pc Moeskroen. 

- Toestel voor precisie schieten: 75 à 80 euro. Guy heeft er een besteld. Rudi heeft er al goedkoper
gezien.

- De clubs warm maken om de scholen in hun buurt aan te schrijven om eens te komen petanque
spelen? 

- Mag de jeugd met de truitjes van de provincie spelen? Ja dit mag

Opletten als er in het buitenland gespeeld wordt moeten de spelers dezelfde broek hebben (geen
jeans)

7. Dameswerking
Zie sport

8. Varia
- Feestviering:

Na overleg wordt 24/8 weerhouden.
Bo, Guy en Rudi zullen informeren voor een zaal.
Paul zal de traiteur van vorig jaar contacteren of hij beschikbaar is.

- Nieuw inschrijvingsformulier om een nieuw lid aan te sluiten op de website zetten. 
- Formulier akkoordverklaring privacy wetgeving eerst naar de club sturen, aanvinken en dan

opsturen naar de PFV.

Einde vergadering 22u15

Volgende vergadering op 09 mei 2019 in
Huis van de Sport Gent - Zaal Gentbos

Catherine Mortier
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