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Lochristi, 3 DECEMBER-2013 

 

VERSLAG VERGADERING 14 NOVEBER 2013 – 19H30 – ZAFFELARE 

 

VASTSTELLEN AANWEZIGEN. 
Aanwezig : 
Borre Reinhold 
Catherine Mortier 
Lucien Vanhoutte 
De Maesschalck Guy 
Kerkhoff Annik 
De Munster Katia 
De Troch Francois 
Mortier Roger 
Lambrecht Henri 
Lepierre Roland 
Baudoncq Baudouin 
Verstricht Paul 
Vanacker Jean-Pierre 
De Spiegeleere Martin 
Jo Sygowski 
 

 

Verontschuldigd : 
Peelman Julien 
 

Goedkeuring vorig verslag. 
Het verslag werd unaniem goedgekeurd. 

 

Financiën. 
Het saldo eind oktober bedroeg : 15.323,60€. 

Er werd een controle uitgevoerd door een boekhoudkantoor. 
Volgende punten werden voorgelegd : 

2.	  Bemerkingen	  	  

Hieronder formuleren we een aantal bemerkingen met betrekking tot de voorliggende boekhouding 
en de interne organisatie.  
2.1. Inkomende stukken  
 
 
2.1.1. Algemeen  
Een	  geldig	  inkomende	  factuur	  dient	  de	  gegevens	  van	  Petanque	  Federatie	  Vlaanderen	  vzw	  te	  bevatten.	  
Wij	  stelden	  vast	  dat	  enkele	  facturen	  op	  naam	  en	  adres	  staan	  van	  de	  provinciale	  verantwoordelijke.	  
Indien	  dit	  het	  geval	  is,	  stellen	  wij	  voor	  om	  een	  onkostennota	  voor	  deze	  factuur	  te	  hangen.	  Een	  andere	  
oplossing	  bestaat	  erin	  de	  leverancier	  de	  correcte	  facturatiegegevens	  te	  bezorgen,	  eventueel	  kan	  dit	  
aangevuld	  worden	  met	  een	  plaatselijk	  correspondentieadres.	  	  



 
2.1.2. Correctheid van de stukken  
Uit	  nazicht	  van	  de	  inkomende	  facturen	  blijkt	  dat	  er	  een	  aantal	  clubs	  geen	  correct	  stuk	  opmaken.	  
Gezien	  Petanque	  Federatie	  Vlaanderen	  vzw	  als	  ontvanger	  van	  de	  factuur	  medeverantwoordelijk	  is	  
voor	  de	  correcte	  opmaak	  van	  de	  factuur	  geven	  we	  hieronder	  de	  clubs	  weer	  waarbij	  mogelijk	  een	  btw-‐
probleem	  bestaat:	  	  
-‐	  Petanqueclub	  Haesveld	  	  
-‐	  PC	  De	  Blockskes	  	  
Gezien	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  kantine,	  vragen	  we	  ons	  af	  in	  welke	  mate	  de	  drempel	  van	  €5.580	  
inzake	  de	  kleine	  ondernemingsregel	  overschreden	  wordt.	  	  
 
2.1.3. Onkostennota  
Een	  aantal	  mensen	  die	  zich	  inzetten	  voor	  hun	  provinciale	  afdeling	  krijgen	  een	  terugbetaling	  van	  
bepaalde	  gemaakte	  kosten	  zoals	  internet,	  gsm	  of	  andere	  secretariaatskosten.	  De	  fiscus	  veronderstelt	  
dat	  er	  steeds	  een	  voordeel	  is	  in	  hoofde	  van	  de	  genieter.	  Wat	  zoveel	  wil	  zeggen	  dat	  de	  fiscus	  ervan	  
uitgaat	  dat	  er	  steeds	  een	  privégebruik	  is.	  Indien	  de	  terugbetaling	  van	  deze	  kosten	  reeds	  beperkt	  
werden	  (bijvoorbeeld	  beperking	  in	  de	  tijd	  indien	  de	  computer	  met	  internetaansluiting	  slechts	  4	  dagen	  
per	  week	  gebruikt	  worden:	  totaalbedrag	  internetkost	  wordt	  vermenigvuldigd	  met	  4/7e)	  is	  er	  geen	  
sprake	  van	  een	  voordeel	  alle	  aard.	  We	  stellen	  vast	  dat	  er	  in	  het	  begin	  van	  dit	  jaar	  voor	  sommige	  
medewerkers-‐vrijwilligers	  geen	  beperking	  ofwel	  een	  beperking	  zonder	  redelijke	  basis	  werd	  toegepast.	  
Het	  is	  aan	  te	  bevelen	  dat	  voor	  deze	  personen	  een	  fiche	  281.50	  wordt	  opgemaakt	  zodat	  een	  aanslag	  
geheime	  commissielonen	  van	  309%	  vermeden	  wordt.	  	  
 
2.1.4. Vrijwilligersregister  
We	  merken	  op	  dat	  de	  provinciale	  commissie	  Oost-‐Vlaanderen	  geen	  vrijwilligersregister	  bijhoudt.	  Een	  
vrijwilliger	  (geen	  personeelslid,	  noch	  bestuurder)	  is	  iemand	  die	  zich	  belangeloos	  inzet	  voor	  de	  
vereniging.	  Ongeacht	  de	  vrijwilliger	  een	  vergoeding	  ontvangt	  voor	  zijn	  prestaties	  dient	  deze	  
vrijwilliger	  opgenomen	  te	  worden	  in	  het	  register.	  	  
Het	  ingebonden	  vrijwilligersregister	  dient	  volgende	  gegevens	  te	  bevatten:	  	  
-‐	  Naam	  	  
-‐	  Adres	  	  
-‐	  Geboorteplaats	  	  
-‐	  Geboortedatum	  	  
-‐	  Geslacht	  	  
-‐	  Rijksregisternummer	  	  
-‐	  Nummer	  identiteitskaart	  	  
-‐	  Datum	  van	  in	  dienst-‐	  en	  uitdiensttreding	  als	  vrijwilliger	  	  
	  
Het	  vrijwilligersregister	  bestaat	  naast	  de	  nominatieve	  lijst	  die	  bijkomend	  moet	  bijgehouden	  worden	  
indien	  een	  forfaitaire	  onkostenvergoeding	  wordt	  uitbetaald	  
 
 

 
Verloop Interprovinciaal Dames tornooi 1 november. 
Het tornooi is zeer goed verlopen. 
Zeer positieve reacties gekregen van de provincies via mail qua organisatie, sfeer, middagmaal enz. 
Zij zullen allen terug deelnemen in 2014. 
Volgend tornooi zal er in de voormiddag 2 ronden gespeeld worden en in de namiddag 3 ronden.  

Ontmoeting W. VL  O. VL 
De clubs zullen worden verwittigd welke mogen deelnemen. 
Door te kort aan universele kledij zal iedereen in hun eigen clubkledij deelnemen. 

 

Indeling reeksen WK senioren 2014 – 2015. 
A en B reeksen worden afgeschaft. 
Er mag maar 1 ploeg per club deelnemen aan Ere en 1ste. 
De indelingen zal voorgelegd worden op de volgende sportleidersvergadering. 

 



Selecties voor tornooien. 
Katia De Munster zal verantwoordelijk zijn voor de jeugd. 
De jeugdspelers zullen persoonlijk een brief ontvangen om deel te nemen aan de trainingen. 
Er zal meer ondersteuning gegeven worden aan de jeugd en beloftevolle via trainingen. 
Er zal aan de clubs gevraagd worden wie er zijn lokaal ter beschikking stelt voor de trainingen. 
Deze zullen doorgaan elke maand op zaterdagmorgen van 09h00 – 12h00. 
Er wordt geopteerd om de jeugd met een volwassen uit te sturen naar tornooien. 

VK-jeugd 2014. 
Dit zal doorgaan in Oost-Vlaanderen. 
Op 5 december 2013 zal er op de PFV vergadering beslist worden hoeveel terreinen er werkelijk nodig 
zijn. 
Guy en Annik zullen aanwezig zijn op de jeugdvergadering. 

Algemene Statutaire Vergadering O. VL. 
Dit zal doorgaan op 18 januari 2014 om 10h00 in PC Omega. 
Er wordt een algemene agenda opgesteld die gelijk is voor alle provincies. 
Uitnodigingen zullen verstuurd worden. 

Wedstrijdformulieren. 
Iedere club dient de wedstrijdformulieren korrekt in te vullen en tijdig te versturen. 
Er gebeuren nog te veel fouten. 

Henri vraagt om per mail 1 wedstrijdformulier te verzenden. 
Gelieve volgende opmaak van de mail te volgen : 

Wedstrijdblad: 

   Ofwel een afdruk in .pdf 
   ofwel een scan in .jpg met een voldoende hoge resolutie (300 of meer) 
   Rechtopstaand, dus niet onderste boven 
   ALLE informatie goed leesbaar	  

Onderwerp: WB Datum Week Reeks Afdeling Thuisploeg - Bezoekers 

   Voorbeelden : 

      Datum = 20/11/2013  

      Week = 6 

      Reeks = 50+ 

      Afdeling = Senior League 

      Thuisploeg = MISTRAL 

      Bezoekers = STEKENE 

      --> Onderwerp: WB 20/11/2013 W6 50+ SL MISTRAL - STEKENE 

    

   Datum = 17/11/2013 

      Week = 5 

      Reeks = SENioren 

      Afdeling = 1A 

      Thuisploeg = ALOSTA 

      Bezoekers = REYNAERT 

      --> Onderwerp: WB 17/11/2013 W5 SEN 1A ALOSTA - REYNAERT 

 

Bestemmelingen:      henri1418@gmail.com 



Finale Indoor 50+. 
De finale zal doorgaan op 26 februari 2014 ipv 5 maart (Krokus verlof). 

 

Feestviering. 
Dit zal doorgaan op 19 april 2014 om 18h30 in PC Schorpioen.  
Roland, Annik en Guy zullen dit verder uitwerken  

Trofeeën en Bekers. 
Er wordt 1 beker voor de club voorzien. 
De spelers krijgen elk een aandenken. 
Indien nodig kan de club meer aandenkens bestellen, er worden er 9 per ploeg voorzien.  
Wisselbekers worden afgeschaft.  

Rondvraag. 
Martin : 
Het reglement moet grondig herbekeken worden. 
Voorstel om het federaal reglement te volgen met de nodige aanpassingen die toegelaten zijn door de 
provincie. 
Verantwoordelijk : Martin en Roger. 

Paul : 
Er mag niks veranderd worden aan de werpringen, zoals magneten toevoegen om die op te hangen of op 
te nemen.  
Navraag gedaan bij de scheidsrechterscommissie. 

Francois : 
Reglement zomercircuit bekijken. 
Tornooien 50+ geen groot succes daar het altijd dezelfde spelers zijn die in de prijzen vallen. 
Clubs zouden bv. iedereen prijs kunnen geven (zoals natura prijzen …).  

Annik : 
Aanvraag gekregen van de Ronsische Senioren om een tornooi te geven onder de bescherming van de 
PVF. Catherine zal hierop antwoorden dat dit ondersteund zal worden.  

Henri : 
stelt voor dat iedere club hetzelfde computerprogramma gebruikt voor de indoor 50+. 
Dit zal verder besproken worden. 

   

 

 

   
 
 

 
Volgende vergadering zal plaatsvinden op 12 december om 19h30 in de Sporthal Veerleveld,  
Kan. P. J. Triestlaan 1  te Zaffelare. 

 

Kerkhoff Annik       De Maesschalck Guy 
Secretaris PFV O.-VL.       Directeur PFV O. VL. 

  

  


