
	  

	  

Secretariaat	  :	  Annik	  Kerkhoff	  –	  Ruilare	  180	  –	  9080	  Lochristi	  

tel.	  nr	  :	  0478	  57	  10	  44	  
e-‐mail	  :	  danny.annik@telenet	  .be	  

	  

Verslag	  comitee	  vergadering	  03/09/13	  in	  PC	  Heirnis	  

Damesontmoeting	  11	  november	  in	  Lummen	  :	  
Uitnodiging	  versturen	  naar	  Lyn	  Van	  Gansbeke	  .-‐	  Daisy	  Vermeulen	  en	  Tania	  Steylemans	  om	  
deel	  te	  nemen	  aan	  het	  tornooi.	  
Verantw.	  Annik	  Kerkhoff	  

Interprovinciaal	  damesontmoeting	  1	  november	  in	  PC	  Omega	  :	  
Dames	  selecteren	  voor	  Oost-‐Vlaanderen	  :	  verantw.	  Annik	  Kerkhoff	  
Uitnodigingen	  versturen	  naar	  de	  provincies	  :	  verantw.	  Annik	  Kerkhoff	  
Inrichtende	  club	  betaald	  2€	  per	  speelster	  aan	  de	  PFV	  –	  O.VL.	  
Aantal	  speelsters	  is	  9	  +	  3	  reserves.	  
Scheidsrechter	  dient	  aangesteld	  te	  worden.	  
Wisselbeker	  vragen	  aan	  provincie	  Antwerpen.	  
Aandenken	  voor	  alle	  speelsters	  :	  verantw.	  Annik	  Kerkhoff	  

Nieuw	  logo	  voor	  Oost-‐Vlaanderen.	  
Het	  ontwerp	  van	  Martin	  De	  Spiegeleere	  werd	  goedgekeurd.	  

Algemene	  Statutaire	  vergadering	  PFV	  Oost-‐Vlaanderen.	  
Zal	  doorgaan	  op	  18	  januari	  2014	  in	  PC	  Omega.	  

Huren	  petanque	  ballen	  PFV	  O.	  VL.	  
Op	  de	  volgende	  vergadering	  dient	  er	  beslist	  te	  worden	  in	  welke	  club	  de	  ballen	  dienen	  
opgehaald	  te	  worden.	  

	  

Wintecompetitie	  2013-‐2014.	  
De	  uitslag	  dient	  per	  sms	  of	  via	  computer	  doorgestuurd	  te	  worden	  naar	  De	  Troch	  Francois.	  



e-‐mail	  :	  fdetroch@netadmin.be	  
tel.	  nr.	  	  :	  0475	  38	  20	  09	  

	  
De	  wedstrijdbladen	  dienen	  opgestuurd	  te	  worden	  naar	  Lambrecht	  Henri.	  
Adres	  :	  
Kouterlaan	  2	  
9200	  Grembergen	  

e-‐mail	  :	  henri1418@gmail.com	  

De	  clubs	  die	  per	  computer	  wedstrijdbladen	  aanmaken	  dienen	  deze	  voor	  de	  aanvang	  van	  de	  
wedstrijd	  uit	  te	  printen.	  Beide	  kapiteins	  moeten	  dit	  aftekenen.	  

	  

Ophalen	  WK	  boekjes	  PFV	  O.	  Vl.	  
De	  boekjes	  dienen	  afgehaald	  te	  worden	  in	  Het	  Huis	  van	  de	  Sport	  vanaf	  18h00	  tot	  22h00.	  
Catherine	  heeft	  de	  zaal	  “Het	  Leen”	  gereserveerd.	  
4	  boekjes	  gratis	  per	  club.	  
Ook	  de	  wedstrijdbladen	  en	  de	  kaarten	  zullen	  verdeeld	  worden.	  
Wie	  per	  computer	  de	  wedstrijdbladen	  aanmaakt	  ontvangt	  enkel	  5	  wedstrijdbladen.	  
Verdeling	  boekjes	  :	  verantw.	  Verstricht	  Paul	  

Tornooi	  reglementen	  2013-‐14.	  
De	  reglementen	  dienen	  doorgestuurd	  te	  worden	  naar	  het	  secretariaat	  ter	  goedkeuring.	  
Deze	  zullen	  goedgekeurd	  en	  getekend	  door	  Guy	  De	  Maesschalck	  en	  Roger	  Mortier	  terug	  
gestuurd	  worden	  naar	  de	  club.	  	  

De	  uitslag	  +	  het	  aantal	  deelnemers	  aan	  	  het	  tornooi	  dient	  doorgestuurd	  te	  worden	  naar	  het	  
secretariaat.	  

Aanvraag	  bijzondere	  transfert.	  
Er	  werden	  door	  verschillende	  leden	  een	  bijzondere	  transfert	  aangevraagd	  op	  grond	  van	  
discussie	  in	  de	  eigen	  club.	  
Dit	  wordt	  niet	  aanvaard	  door	  de	  PFV	  O.	  Vl.	  
De	  transfertperiode	  wordt	  gebruikt	  zoals	  vroeger.	  

Badge	  kapitein.	  
Elke	  kapitein	  dient	  een	  badge	  te	  dragen	  tijdens	  de	  competitie.	  
Dit	  is	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  clubs.	  

Overlijdings	  berichten.	  
Overlijdings	  berichten	  mogen	  doorgestuurd	  worden	  naar	  Martin	  De	  Spiegleere.	  
De	  familie	  dient	  wel	  zijn	  toestemming	  te	  geven.	  



Financiën.	  
Lucien	  Van	  Houtte	  verdeelt	  het	  rapport	  van	  financiën.	  
Vragen	  kunnen	  doorgegeven	  worden	  door	  het	  comite	  	  aan	  Lucien	  die	  het	  antwoord	  zal	  
geven	  op	  de	  volgende	  vergadering.	  

	  

Volgende	  vergadering	  zal	  doorgaan	  op	  donderdag	  3	  oktober	  om	  19h30	  in	  PC	  Gent.	  
	  
Annik	  Kerkhoff	   	   	   	   	   Guy	  De	  Maesschalck	  
Secretariaat	  PFV	  Oost-‐Vlaanderen	  

	  

	  
	  

	  	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


