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Sportleidersvergadering van 27 augustus 2019 – 19u30. 
	  
Agenda : toewijzing van de data voor de diverse wintertornooien in Oost-Vlaanderen. 
 
Aanwezigheden : 
– KPC Alosta 
– PC Chapoo 
– PC Donkmeer 
– PC Haeseveld 
– PC Hof ter Burst 
– PC Lokeren 
– KP Mistral 
– PC Omega 
– PC Patijntje 
– PC Reynaert 
– KPC Schorpioen 
– PC Stekene 
– PC Verbroedering 

Rudi Vansnick, voorzitter PFV OVL 
Gino Segers, directeur Sport PFV OVL 
Baudouin Baudoncq, raadslid PFV OVL 
Paul Verstricht, raadslid PR PFV OVL 
Guy Van Rossen, verantwoordelijk Jeugd PFV OVL 

 
Vergadering	  start	  om	  19u40.	  
	  
–	  Voorwoord	  door	  voorzitter	  Rudi	  Vansnick	  
	  
–	  Toewijzing	  kalenderdata	  :	  
	  

• PC	  Reynaert	  vraagt	  om	  vastlegging	  van	  de	  data	  van	  hun	  jaarlijks	  tornooi	  met	  schiftingen	  in	  de	  
maand	  april.	  Het	  gaat	  om	  doubletten	  tornooi	  H/G	  in	  3	  schiftingsdagen.	  Na	  rondvraag	  van	  de	  
aanwezigen	  werd	  hierop	  positief	  gereageerd,	  weliswaar	  niet	  unaniem.	  De	  finale	  dag	  zal	  niet	  
beschermd	  zijn.	  	  

• Vervolgens	  werden	  per	  categorie	  de	  data	  toegewezen	  volgens	  de	  ranking	  opgemaakt	  door	  de	  
directeur	  sport.	  De	  lijst	  van	  de	  tornooien	  wordt	  in	  bijlage	  gevoegd.	  

	  
–	  Rondspraak.	  
	  

• De	  voorzitter	  brengt	  de	  aanwezigen	  op	  de	  hoogte	  van	  het	  feit	  dat	  er	  veranderingen	  zijn	  
opgenomen	  in	  de	  reglementen	  Wintercompetitie	  2019-‐2020.	  Zo	  is	  ondermeer	  geen	  sprake	  
meer	  van	  “buitenlanders”	  maar	  wordt	  nu	  vermeld	  dat	  er	  minsten	  x	  Belgische	  
spelers/speelsters	  moeten	  opgesteld	  of	  op	  het	  blad	  vermeld	  staan.	  Deze	  verandering	  kwam	  er	  
omwille	  van	  een	  klacht	  wegens	  discriminatie.	  

• Ook	  is	  het	  artikel	  5.2.8	  van	  vorig	  reglement	  (2018-‐2019)	  verwijderd	  en	  vervangen	  door	  een	  
ander	  artikel.	  Hierdoor	  vervalt	  de	  beperking	  die	  vroeger	  aanwezig	  was	  zijnde	  de	  beperking	  tot	  
het	  spelen	  in	  dezelfde	  speelweek	  door	  spelers	  uit	  federaal	  of	  nationaal.	  	  
Hier	  rond	  werd	  uitvoerig	  gedebatteerd	  door	  de	  aanwezigen.	  Gino	  heeft	  dan	  naar	  Alain	  Garnier,	  
directeur	  Sport	  PFV	  Vlaanderen	  gebeld	  om	  verduidelijking.	  	  Gino	  vernam	  van	  Alain	  dat	  men	  
titularis	  wordt	  vanaf	  2	  deelnames	  in	  1	  reeks	  en	  daardoor	  niet	  meer	  kan	  deelnemen	  in	  een	  
lagere	  reeks.	  Dit	  is	  evenwel	  in	  tegenspraak	  met	  wat	  in	  het	  nieuwe	  artikel	  5.2.8	  staat,	  zijnde	  3	  
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deelnames	  en	  dan	  pas	  titularis	  in	  de	  reeks.	  Er	  zal	  navraag	  worden	  gedaan	  teneinde	  deze	  zaak	  
uit	  te	  klaren.	  

• Er	  wordt	  gevraagd	  om	  de	  kalender	  vroeger	  beschikbaar	  te	  stellen	  voor	  de	  clubs.	  De	  vroegere	  
gangbare	  regel	  van	  de	  2	  eerste	  speelweken	  begin	  september	  en	  pas	  de	  week	  van	  de	  eerste	  
speelweek	  de	  volledige	  kalender	  online	  te	  plaatsen.	  	  
Naar	  volgend	  jaar	  toe	  zal	  worden	  nagegaan	  of	  het	  zinvol	  blijft	  om	  een	  luxueuze	  versie	  van	  het	  
kalenderboekje	  te	  maken	  en	  in	  welke	  mate	  we	  meer	  naar	  de	  digitale	  versie	  moeten	  
overstappen.	  Zal	  beslist	  binnen	  het	  bestuur	  van	  de	  PFV	  OVL	  verder	  worden	  besproken.	  

• Er	  wordt	  alvast	  beslist	  dat	  we	  de	  2	  eerste	  speelweken	  eerst	  naar	  de	  clubs	  zullen	  sturen	  en	  pas	  
2	  dagen	  late	  deze	  op	  de	  website	  PFV	  OVL	  beschikbaar	  maken.	  Dit	  geeft	  de	  clubs	  de	  tijd	  om	  de	  
kennis	  te	  nemen	  van	  de	  kalender.	  

• Er	  wordt	  geopperd	  dat	  de	  communicatie	  beter	  kan.	  De	  verslagen	  op	  de	  website	  zijn	  
onvoldoende,	  moeten	  eveneens	  worden	  rondgestuurd	  naar	  de	  clubs.	  Actie	  zal	  worden	  
ondernomen	  door	  het	  secretariaat	  PFV	  OVL	  om	  de	  verslagen	  na	  goedkeuring	  dadelijk	  ook	  naar	  
de	  clubs	  te	  sturen.	  

• Blijft	  nog	  de	  discussie	  rond	  het	  sanctioneren	  van	  de	  clubs	  die	  tornooien	  organiseren	  op	  de	  
dagen	  van	  de	  beschermde	  tornooien.	  Er	  werd	  binnen	  het	  PFV	  OVL	  bestuur	  hier	  reeds	  over	  
gedebatteerd,	  tijdens	  de	  volgende	  bestuursvergadering	  zal	  hier	  nogmaals	  de	  nodige	  aandacht	  
worden	  aan	  besteed.	  

	  
Vergadering	  werd	  afgesloten	  om	  21u20.	  
	  
Namens	  PFV	  OVL	  	  
	  
Rudi	  Vansnick.	  


