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R. Vansnick Provinciaal Directeur / secretaris
C. Mortier Provinciaal Penningmeester a.i.
G. Segers Verantwoordelijke Scheidsrechters
G. Van Rossen Verantwoordelijke Jeugd
P. Verstricht Public Relations
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M. Van de Wielle Verantwoordelijke Dames
M. De Spiegeleer Medewerker

Verontschuldigd
B. Baudoncq Raadslid
R. Lepierre Medewerker

Voorwoord.

Gezien we geen fysieke vergaderingen kunnen houden, werd deze bestuursvergadering 
online (via skype) georganiseerd. Het verslag is dan ook eerder opgevat in bullet-vorm en 
geeft een weerspiegeling van de uitwisseling van ideeën en bedenkingen. Wij hopen in de 
toekomst terug fysiek te kunnen vergaderen zodat de interactie een stuk makkelijker is.

1. Opnemen aanwezigheden

2. Goedkeuring verslag 13 februari 2020

3.   Corona     – maatregelen  
• huidige stand van zaken - qua mogelijke maatregelen
• impact op de clubs
• impact op de competitie
• hoe gaan we verder tewerk in onze provincie ?

 We hebben een korte agenda maar graag jullie mening om de vragen van de clubs 
te kunnen beantwoorden. 

 Het is interessant om een klein beetje de infrastructuur van de clubs te kennen. 
Daarom werd een online bevraging gedaan. Deze kan nuttig zijn voor in de toekomst.
Ook kunnen we die gebruiken voor de kampioenschappen. In de context van de 
competitie is dat een bijkomende informatie. Met die gegevens gaan we een beeld 
hebben wat de mogelijkheden zijn in de clubs.

Komende   competitie   2020-2021 – enkele bedenkingen.   
 het laatste voorstel was 2 scenario’s: 1) een standaard competitie met een zekere 

afstand tussen de terreinen of 2) met ouderdom en generatie verschil.
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 We moeten voorstellen doen waar we achterstaan: 50+ spreiden in de week, meer 
mensen proberen aan het spelen te houden. Voor 1 jaar een aparte competitie 
oprichten? Opsplitsen in 2 categorieën ?

 Spelen in doubletten. Dan veel minder leden hebben die kunnen deelnemen aan de 
competitie.

 Als de 65+ niet mogen spelen met de anderen gaan bepaalde clubs geen ploegen 
kunnen inschrijven. Waarschijnlijk zullen ze het aantal van vorig jaar doorgeven.

 Kunnen wij zelf iets voorstellen? De competitie week is van maandag tot zondag. Op 
andere dagen spelen. voorstel: op de normale manier te laten lopen. In de 
voormiddag gaan we misschien met tijdsgebrek zitten. We kunnen ook op een 
vrijdagavond laten spelen (niet alle clubs gaan dit moeten doen – enkel die met veel
ploegen). De anderen zullen toekomen met op zaterdag en zondag te spelen. Gaat 
die afstandsregeling blijven? 

 1e optie: behouden wat we hadden vorig jaar. In het slechtste geval spreiden over 
het weekend. We moeten Experts laten zien hoe onze sport in elkaar zit. De 
maatschappij wordt gedwongen in een situatie. Wie zegt dat de epidemie er nog zal 
zijn ?

 Als we kijken naar de structuur van de clubs : de kleine gaan het beter hebben. Er is 
een club die een behoorlijk bedrag aan inkomsten verliest omdat de 
kampioenschappen /circuits/tornooien niet doorgaan. Als de clubs in juni niet 
opnieuw kunnen opengaan zal dit een ramp worden.

 De overheid gaat naar de algemene signalen kijken. We mogen geen regels maken 
die we niet kunnen respecteren. Als de oudere spelers uit nationaal en federaal 
lager gaan spelen dan krijgen we competitie vervalsing. Als er regels zijn, gelden die 
voor iedereen. 

Toestand van clubs :
 Pc Reynaert heeft een lokaal bij – met 3 extra terreinen – vraag gekregen om de 

terrein te keuren. 
 Van PC Stekene helemaal geen nieuws meer, de bouw was af, maar of zij het gaan 

redden is een andere zaak.
 We moeten met duidelijkheid komen – aan onze clubs vragen om in te schrijven. 
 Het geven van boterhammen gaat waarschijnlijk ook niet meer mogen. Afwachten
 Bier tappen zou niet meer mogen, geen glazen meer, geen verkoop van droge 

worsten,
 De meeste gemeenten zijn vrij flexibel om buiten nog te laten spelen. 
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 Clubs voorbereiden om de stap te zetten naar de competitie om die regels te 
kunnen volgen.

 Moeten we niet proberen tornooien in te richten in augustus? 
 Afwachten wat de volgende stap is bv samen komen met 50? Daarna met de clubs 

samen komen. Of met de clubs eens een online sessie doen om hun vragen te 
toetsen. De clubs wachten af wanneer we gaan zeggen wat mag en wat niet. 

 Als we te veel regels opleggen dan zouden we teveel mensen kunnen verliezen aan
federaties die de regels niet volgen. 

Voorstellen activiteiten :
 Dingen die in onze kalender zaten herbekijken: de kampioenenviering? Rudi heeft de

bestelling van de bekers geannuleerd. Voorlopig on-hold gezet – optie om het in te 
richten eind van het jaar. We kunnen eventueel die bekers op een andere manier 
bezorgen. 

 1 november damesontmoeting: op de agenda zetten
 Wat doen we met het competitie boekje? Vanuit de PFV komt de richtlijn om dit voor

dit jaar af te schaffen. We gaan werken met een flexibele kalender op de website. 
 10 december – ontmoeting Oost-West: op de kalender zetten
 Jeugd: eventueel een training doen in augustus? Uitstellen naar september. Dit is rap

in elkaar gezet en dan nog kijken naar een datum. De eerste club die in aanmerking 
komt is pc Gent. 

 Pc Omega speelt in het lokaal van KP Mistral. Herbekijken hoe dit realiseerbaar is 
door te spreiden over meerdere dagen.

 Pc Oudenaarde nog op de lijst zetten om de terreinen te controleren. Zij zullen met 1
ploeg zondag en 1 ploeg woensdag deelnemen.

 Mogelijk nieuwe recreantenclub in Haaltert; zouden aansluiten bij de PFV. Dat clubje 
bestaat al langer. Zal op eerstvolgende BO voorgelegd worden

 Gelegenheidsscheidsrechter een bijeenkomst te laten volgen. Goed idee om die 
mensen te zeggen wat ze mogen en niet mogen doen. In Wallonië mag een 
scheidsrechters nog enkel arbitreren en niet meer mee spelen. Als we per club al 
een scheidsrechter hebben zou het al een goed idee. 

4. Varia
Geen punten

Einde vergadering 21u30
Verslag opgemaakt door Catherine Mortier
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