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Lochristi, 19 december-2013 

 

 

VERSLAG PFV-OOST VLAANDEREN 12 DECEMBER 2013. 

 

Aanwezig : 

De Maesschalck Guy 
Vanhoutte Lucien 
Borré Reinhold 
Mortier Catherine 
Kerkhoff Annik 
Verstricht Paul 
Baudoncq Baudouin 

Martin 

 

Goedkeuring verslag. 

De raad van bestuur PFV geeft zijn goedkeuring betreffende de reeksindeling WK senioren voor 
2014 – 2015. 

Het verslag werd unaniem goedgekeurd. 

 

Financien. 

Op 1 december bedroeg het saldo 19.342,47 €. 
Alle bankrekeningen zullen op 1 rekening komen + 1 spaarrekening. 

Doe aan sport beurs. 
PFV Oost-Vlaanderen zal meewerken aan de sportbeurs. 
Materiaal te verkrijgen bij de PFV. 
Bo Baudoncq zal de organisatie op zich nemen. 

Toekenning zomertornooien. 
Het toekennen van de zomertornooien zal gebeuren op basis van het aantal deelnames van 
het zomercircuit/club. 
29/06/2014 Dag van de dames (club nog niet bekend) 
28/06/2014 Circuit Jeugd (club nog niet bekend) 

Sportleidersvergadering. 
De vergadering zal doorgaan op 11/02/2014. 
De uitnodiging zal verstuurd worden met het adres (nog niet bekend). 

Algemene Statutaire Vergadering. 
18/01/2014 om 10h00 in PC Omega. 



 

Jeugdtraining. 
Op 1 februari zal de eerste training plaats vinden op PC Mistral om 09h30 – 12h00. 
Uitnodigingen zullen verstuurd worden. 

Rondvraag. 
Paul : aflasten van competitie bij slecht winterweer – hoe ? 

Aflasting zal op de website staan op zondagmorgen voor 09h00. 
Er zal contact genomen worden met de verschillende clubs over de toestand van de wegen. 

Guy : 
zal een brief rondsturen voor de inrichting van de Indoor naar alle clubs. 

Nota : 

Wedstrijdbladen moeten afgedrukt worden voor de match ! 
Uitslagen mogen nadien ingegeven worden via PC, kapiteins tekenen af. 
Indien nota´s  kunnen deze nadien op het blad meegegeven worden en afgetekend worden. 

Zonder licentie mag er niet worden gespeeld ! 

 

Volgende vergadering dinsdag 7 januari 2014 in Sporthal Veerleveld Zaffelare. 

 

Secretaris       Directeur 
Annik Kerkhoff      Guy De Maesschaclk  

 

  

 
 
 

 


