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

Verontschuldigd
M. Van de Wielle Verantwoordelijke dames
R. Lepierre Medewerker
M. De Spiegeleer Medewerker

1. Opnemen aanwezigheden
Gino geeft met onmiddellijke ingang zijn ontslag als adj. directeur sport, de scheidsrechters
blijft hij wel verder doen.

2. Goedkeuring verslag 10 oktober
Gino merkt op dat er in het verslag staat dat er geen vergadering met de scheidsrechters
zou plaats gevonden hebben.  Er vond wel degelijk een vergadering plaats in het begin van
het jaar.
Verder wordt het verslag goedgekeurd.

3. Communicatie
13/10 –  wedstrijdwijziging pc Actief Beveren – pc Reynaert: het voorstel om op 29/12 te

spelen werd geweigerd door  pc Reynaert wegens niet beschikbaarheid spelers.
Vragen aan pc Reynaert wanneer het wel past ofwel op vrijdagavond spelen.

29/10 – wedstrijdwijziging pc Terheiden – pc Moekroen: op basis van de bevestigende mail
van Marc Duez (pc Moeskroen) worden de wedstrijden omgewisseld
17/01  pc Moeskroen C – pc Terheiden A
09/02 pc Terheiden A – pc Moeskroen C

03/11 – vraag van Chris DM (pc Reynaert) omtrent opmaak van het klassement PWC2019-
2020. We passen het reglement toe onder art. 8.1 klassement (zowel VWC als PWC).

05/11 –  Uitnodiging clubs voor deelname aan tornooi Oost-West: een paar clubs hebben
geantwoord dat ze geen spelers kunnen afvaardigen. Misschien eens uitkijken voor
een nieuwe wisselbeker – kosten delen door 2?
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12/11 –  Melding aan pc Patijntje ontbreken van wedstrijdblad: het secretariaat heeft geen
reactie  ontvangen op de vraag waarom het  wedstrijdblad voor  de wedstrijd  pc
Patijntje A – pc Reynaert B 1e afdeling ALL CAT van zondag 10/11 ontbreekt. De
wedstrijdbladen dienen binnen te zijn uiterlijk om 21u Boete art. 14.5.1 punt 16 – 10€
(thuisploeg) toepassen

18/11 - Melding aan pc Donkmeer ontbreken van wedstrijdblade (2 wedstrijden)
20/11 -  Herinnering aan pc Donkmeer (Tino F en Ronny DP): desondanks mail van 18/11

geen  wedstrijdbladen  ontvangen.  Boete  art.  14.5.1  punt  16  –  10€  (thuisploeg)
toepassen

4. Financiën
Catherine geeft een overzicht van de verrichtingen tot en met 02/11/2019.
Navragen op de PFV i.v.m. document vrijwilliger en het document i.v.m. privacy informatie
jeugd.
PC  Verbroedering  heeft  een  scheidsrechter  gevraagd.  Ze  moeten  afspreken  met  Marc.
Tarief navragen.

5. Sport
 Tijdens de vergadering van de raad van bestuur PFV werd door de andere provincies

aangehaald dat er geen bescherming meer wordt gegeven aan tornooien. De meeste
provincies vragen ook geen bijdrage meer per tornooi.
Wordt op de agenda geplaatst van de eerstkomende sportleidersvergadering  (feb 2020)
of clubs nog bescherming willen en ook geen bijdrage meer betalen?

 Wintercompetitie: buiten de omwisseling van data zijn er geen problemen te melden. Er
zou nog probleem zijn met de wissels – vooral het terug inbrengen van een speler lukt
niet altijd.

 De lijst met spelers welke 3x gespeeld hebben is niet beschikbaar op de website.
 Opmerking  op  het  wedstrijdblad  van  Alex  Van  Steenput  tegen  Dominique  Van

Overschelde voor alcoholgebruik als scheidsrechter. 
 Oost-West ontmoeting op 2/12: als Apollo nog meegaat hebben we onze 10 tripletten.
 Een bal die het plafond raakt, is die geldig? Ja
 Mag men de petanqueballen markeren met een stift? Neen. De naam mag maar moet

door de fabrikant zelf gegraveerd worden.
 De zwarte cochonnet met een magneet mag ook niet. Het gewicht is niet OK.
 Volgend jaar  zullen we in  de zomerperiode een PKI  ALL CAT en PKI  50+  inrichten.

Details worden bekendgemaakt tijdens de komende sportleidersvergadering.

6. Jeugd
 Er zijn al 2 jeugdtrainingen geweest: KP Mistral en PC Haeseveld. Er was een goede

opkomst. Geen training gehad in november. 
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 Vraag ontvangen om een jeugdtornooi in te richten in de Kerstvakantie. Voorstel om dit
volgend jaar in te richten.

 Nu gaat de jeugd naar Nederland (Pijnakker) spelen. Er zijn al enkele jeugdspelers die
zich organiseren om daar naartoe te gaan. 

 Ook is er een tornooi ter nagedachtenis van Cyril Vangriecken, maar dit is in Luik. 
 Het jeugdcircuit in de provincies zal niet meer doorgaan. De jeugd heeft nog altijd de

ouders nodig om hen te brengen naar een training of tornooi. 
 Een andere mogelijkheid is om een circuit te organiseren in doubletten met een 50+ en

een  jeugdspeler.  Een  voorstel  zal  worden  besproken  tijdens  de  komende
sportleidersvergadering.

7. Dames
De  interprovinciale  damesontmoeting  is  goed  geweest.  Het  was  een  evenwichtig
tornooi. Het kampte mooi tussen 3 provincies.

8. Varia
 APV 17/1/2020 – PC Verbroedering. Broodjes voorzien tijdens de pauze.
 Kandidaturen  voor  de  provinciale  kampioenschappen  moeten  uitgestuurd  worden.

Rekening houden met het aantal terreinen. het moet naar alle clubs gestuurd worden.
 Sportleidersvergadering plannen 13 februari en daarna bestuursvergadering
 Hoe kan men controleren of er voldoende verlichting is in een club? In pc Lokeren was

het vrij donker.
 Hoe zit  het  met  de  zaak  Jorissen/Van Laeken?  Er  is  blijkbaar  op  19/11  een  zitting

geweest. Doch niemand heeft een oproepingsbrief ontvangen.
 Vraag  van  Gino  om,  zoals  vroeger,  eens  een  sportcomité  bijeen  te  roepen om de

problemen  en  boetes  van  de  wintercompetitie  te  bespreken.  Dit  na  de
bestuursvergadering  met  enkel  de  mensen  van  het  sportcomité.  De  andere
bestuursleden kunnen dan naar huis gaan.

 Hoe zit het met het bestuur nu Gino stopt? Rudi heeft Patrick gevraagd om te helpen bij
de wintercompetitie.

 Feestviering op 4/4/2020 kan terug in ’t Boerenhof doorgaan. De prijs is wat verlaagd.
Men heeft  alles  ter  plaatse.  In  het  menu heeft  men de keuze tussen verschillende
gerechten. De keuze opgeven op het inschrijfformulier. 

Einde vergadering 22u30
Verslag opgemaakt door Catherine Mortier

Volgende vergadering op 12 december 2019 in
Huis van de Sport Gent - Zaal Gentbos
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