
Verslag Bestuursvergadering PFV-OVL

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN vzw

              AFD. OOST-VLAANDEREN Datum : 12 september 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
B. Baudoncq Raadslid
M. De Spiegeleer Medewerker
M. Van de Wielle Verantwoordelijke dames
G. Van Rossen Jeugdverantwoordelijke
R. Lepierre Medewerker
R. Borré Voorzitter PFV

1. Opnemen aanwezigheden
Rudi heet iedereen welkom.

2. Goedkeuring verslag 08 augustus
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Briefwisseling
Er  worden  bijna  geen  brieven  meer  verstuurd.  Beter  de  benaming  van  deze  rubriek
omschakelen naar “Communicatie” 
- Mail ivm omschakeling recreant naar competitief – mail doorgestuurd naar PFV
- Uitnodiging sportleidersvergadering 
- Mail van Tim met vraag naar kalender wintertornooien voor magazine.
- Mail van pc Omega – er stond nog een oud telefoonnummer van de sportleider Freddy

aangepast
- Mail  van  Garnier  ivm  finaledag  50+  of  wij  voldoende  doubletten  hebben.  Uiteindelijk

zullen er maar 3 provincies deelnemen.
- Rudi heeft een trofee voorzien voor de eerste drie van het klassement 50+ circuit
- Clubs werden ingelicht over de eerste 2 speelweken. Eerst krijgen de clubs de kalender en

2 dagen later pas op de website plaatsen
- Verslag sportleidersvergadering doorgestuurd naar de clubs :

o Peter De Raeve vroeg waarom er niet gesproken werd over de piratentornooien.
We zullen kijken wat we zullen doen met clubs die andere tornooien inrichten
naast de officiële. Al deze tornooien zijn bij ons niet aangemeld. 

o Gino zal Peter uitnodigen om samen met de eigenaar van Hof ter Burst te zaak te
bespreken. Het betaamt niet dat de directeur sport de wedstrijdtafel doet op zo’n
tornooi. 
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o Het heeft geen zin meer om een tornooi te beschermen. De clubs moeten elkaar
respecteren.  Dit  is  niet  altijd  de  reden  waarom  een  club  zijn  tornooi  moet
afgelasten. Waar is het respect van de clubs om een tornooi zogezegd voor eigen
leden in te richten en toch iedereen toe te laten. Ge moet het ter plaatse gaan
controleren. De verdraagzaamheid en de mentaliteit tussen de mensen is zeer ver
te zoeken. Het zal er zeker niet op beteren. De oorzaak zijn de grote clubs die ½ of
1/3 prijs geven; de andere spelers komen dan voor niets en gewoon de groten te
betalen. Beter is om iedereen prijs te geven. Ook een punt is dat de clubs dan ook
hun  drankprijzen  hoger  maken  die  dag.  Daarom  werd  er  vroeger  gespeeld  in
categorie A en B en met klassen voor de prijsverdeling. Normaal moet men boven
150€ aangeven via een loonfiche.

- Wat wel goed werkt is het 50+ circuit. 
- Pc Zelzate heeft een vraag ivm digitaal wedstrijdblad: antwoord aan alle clubs dat het er

binnenkort aankomt. Nog een datum inplannen.
- Een club die gastclub is voor een andere club moet een attest kunnen voorleggen. Pc

Omega heeft  bevestigd dat  dit  in  orde is.  Jean-Pierre  Vanacker (voorzitter  kp Mistral)
heeft de verklaring opgestuurd.

4. Financiën
Catherine geeft een overzicht van de verrichtingen tot en met 10/09/2019.
De  facturen  voor  de  wintertornooien  en  voor  de  wintercompetitie  werden  gemaakt  en
doorgemaild naar de clubs.
Het  financieel  overzicht  van  het  50+  circuit  is  positief.  Er  is  geen  probleem  om  de
prijzen/aandenken uit te betalen. Op de finale dag krijgen de spelers broodjes. Alles wat wij
binnen krijgen van het circuit wordt teruggeven. We zitten dik aan onze limiet om het goed
te kunnen organiseren.
Roland dankt Rudi en Monique voor hun inzet en de prachtige organisatie van het circuit.
Reinold: op vraag van SBB (cfr boekhoudkantoor PFV) zal binnen de provincies vanaf januari
een dubbele boekhouding moeten gevoerd worden. Er zal een vergadering met de provinciale
verantwoordelijken  gepland  worden.  Met  het  nieuw  ledenprogramma zullen  de  facturen
automatisch  in  het  boekhoudpakket  ingevoerd  worden.  De  club  zal  zelf  ook  zijn  eigen
facturen kunnen opvolgen.

5. Sport
- PWC 2019-2020
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De kalenders zijn uiteindelijk goed in elkaar geraakt dankzij  het werk van Guy. Alle clubs
hebben evenveel afwijkingen. Op de sportleidersvergadering kregen wij de vraag wat doen wij
met die kalenders. 
Reinold: volgend jaar gaan we zowel Vlaams als provinciaal allemaal hetzelfde programma
gebruiken. Begin maart zal dit kenbaar gemaakt worden. Begin juni zal alles in orde zijn. De
kalender zal tegen 1 mei beschikbaar zijn.
Bo: heeft slechts 1 opmerking gehad nl waarom er reeksen zijn met 12 ploegen.
Reinold: de gemakkelijkste reeks is deze van 8. Er zijn dan enkele zondagen vrij.
Rudi: de vraag is al meer dan eens gesteld waarom Moeskroen in Oost-Vlaanderen speelt.
Reinold: de geschiedenis van Moeskroen is te danken aan jullie voorgangers. Als nieuwe club
moesten ze in West-Vlaanderen in de laagste reeks spelen, in Oost-Vlaanderen mochten ze
hoger beginnen.
Rudi: we moeten de clubs nog rond de tafel krijgen om het wedstrijdblad toe te lichten. Het
is veel gebruiksvriendelijker. Alle gegevens zitten op een server, telkens als er een nieuwe
speler  is  wordt  deze  automatisch  ingeladen.  De  club  heeft  geen  internet  nodig,  het
programma kan ook draaien op een stick. Er zitten voldoende controles in om fraude tegen
te gaan. De verwerking gebeurd niet meer met mail maar rechtstreeks naar de server die
onmiddellijk de validatie doet. Het klassement gaat onmiddellijk na 24u zichtbaar zijn. 
Voor de demo een zaal aanvragen in het huis van de sport op vrijdag 20/9 om 20u
De boekjes zullen morgen beschikbaar zijn. Ze de avond van de demo uitdelen.

- Het corrigendum afdrukken en bijvoegen bij het boekje. Bo zorgt voor de kopijen
- Geen aanrekening opmaken voor de zomertornooien van kpc Schorpioen op 31/8 en pc

Verbroedering op 22/8. Hun tornooi is niet doorgegaan
- Nog steeds geen deelname lijst van de wintertornooien van pc Haeseveld ontvangen.

6. Jeugd
- Jeugdtrainingen
Er zijn al een aantal clubs die al geantwoorde hebben:
5/10 kp Mistral – trainer Keulemans en Swaelens
9/11 pc Haeseveld – er werd nog geen trainer gevraagd
10/1 pc Reynaert – zij zorgen voor eigen trainer
8/2/2020 pc donkmeer
7/3 pc Verbroedering
18/4  pc Gent
Kpc Alosta is ook kandidaat 
In de toekomst zal de PFV de trainingen in alle provincies ook vermelden in het magazine en
op de website.
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7. Dames
- Interprovinciaal dames tornooi op 1/11/2019
Gaat door in pc Actief Beveren. Veel mensen hebben al toegezegd. Limburg gaat terug niet
komen. Oost-Vlaanderen zal 2 ploegen opstellen.
Gino  vraagt  hoe de  club  aan die  toewijzing  gekomen is?  Op 9/5  ging  Limburg  gevraagd
worden of zij deelnamen. Beveren ging aan de gemeente vragen of zij dit konden inrichten.
Dit was enkel voor het geval dat Limburg kwam. Er is geen enkel document rondgegaan om
het aan de clubs te vragen. 
Reinold: de dames van PFV Limburg hebben ontslag genomen omdat het bestuur dit niet
wou doen. Voor volgend jaar zal hier terug werk van gemaakt worden.
In de toekomst moeten wij het aan alle clubs vragen. 
Rudi:  de  club  organiseert  een  dubbel  evenement:  interprovinciaal  damestornooi en  de
volgende dag hun 20j bestaan. Ik krijg niets van sport. Ik stuur altijd alles naar iedereen. 
Christel heeft aan Rudi gevraagd: wat gaat gij doen tegen Gino die zegt dat er niets moet
gebeuren tegen clubs die niet officiële tornooien inrichten. 
Reinold: het is normaal binnen elke provincie dat de secretaris van alles op de hoogte moet
zijn.  Als  er  uitnodigingen  komen  moet  de  secretaris  hiervan  op  de  hoogte  zijn.  Het
secretariaat is het uitgangsbord met de clubs. Het secretariaat moet alles coördineren. Naar
de toekomst toe zou het beste zijn dat de secretaris van alles op de hoogte is. Ten tweede is
iedereen voor verbetering vatbaar. Men moet er niet op betrouwen dat iemand anders het
zal  doen.  Jullie  zijn  hier  allemaal  bijeen  om  samen  te  werken  want  jullie  zijn  allemaal
vrijwilligers.
Rudi: we moeten nog uitkijken naar een passend aandenken. Monique is hier mee bezig.

8. Veteranen
- Finaledag 50+ PFV
In Hasselt gaat op 27/9 de finale dag door van alle provincies. Voorstel om een bus in te
leggen voor die 13 doubletten die zullen deelnemen mits een kleine bijdrage. Een centrale
vertrekplaats  voorzien.  Aanmelden  tussen  9u  en  9u30.  Er  zijn  verschillende  personen
geïnteresseerd,  ook  personen  die  niet  in  de  eerste  10  geklasseerd  zijn.  De  provincie  zal
tussenkomen in  het eten.  Vertrekplaats op parking in  Destelbergen.  Geen bus maar  een
tussenkomst in km en eten; +/- 20€ per persoon.
Woensdag meedelen op het circuit. Rudi zal de eerst geplaatsten een mail sturen.

9. Varia
- Locatie van de provinciale AV – 17/1/2020?
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Mail uitsturen naar de clubs met de vraag wie deze vergadering wil inrichten.
- VIB vet: er zijn al 2 clubs die dit willen inrichten (Donkmeer en Gent). Het lastenboek is

beschikbaar op de website van de PFV. Misschien ook een goed moment om al kandidaten
te vragen voor de provinciale kampioenschappen in te richten. Voor het aantal terreinen
kijken naar de inschrijvingen van begin dit jaar.

- Kandidaat lid voor de provinciale raad: Patrick Minnaert van pc Haeseveld. Ofwel vervoegt
hij het sportgedeelte ofwel voor de boekhouding. Hem eens uitnodigen op de volgende
vergadering.

- Wat is de naam van het wedstrijdblad? Digiwb.exe. De versie verschijnt bij het openen van
het  programma.  De  versie  controleert  zichzelf.  Ze  moeten  elke  week  een  verbinding
maken met de server. Op die manier wordt de versie gecontroleerd. Er is nog een klein
probleem in de provincie Vlaams-Brabant,BH omdat daar ook Waalse clubs deelnemen en
die hebben een ander systeem van nummering bv A1. Rudi zal de link ivm de uitslagen
doorgeven  aan  Martin.  De  handleiding  is  ook  beschikbaar  en  zal  naar  de  clubs
doorgemaild worden.

- Bo komt regelmatig  in  de open huizen van de stad.  Hij  stelt  vast  dat  dit  regelrechte
concurrenten  van onze  clubs  zijn  (goedkope drankprijzen).  Tweede probleem:  initiatie
petanque die gegeven wordt door een vrijwilliger en niet volgens het officieel reglement.
Kunnen wij niet proberen om de toelating te krijgen van de schepen van sport om die
mensen te gaan sensibiliseren?

- Reinold: vroeger heeft de federatie meegewerkt met de dienst sport om mensen op te
leiden in de wijken. Misschien beter via de dienst sport van de Stad Gent gaan.

- Update van de provinciale kampioenen: deze zijn uiteindelijk niet uitgezonden geworden.
Er is nog 1 tornooi waar ze zouden kunnen aan deelnemen en dat is in Nijvel. 

Einde vergadering 22u00

Verslag opgemaakt door Catherine Mortier

Volgende vergadering op 10 oktober 2019 in

Huis van de Sport Gent - Zaal Gentbos
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