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VERSLAG	  ALGEMENE	  VERGADERING	  PFV	  O.VL	  18.01.2019	  

1.	  Opname	  aanwezigen:	  lijst	  beschikbaar	  bij	  het	  secretariaat.	  

2.	  De	  Vz	  opent	  de	  vergadering	  en	  wenst	  iedereen	  een	  voorspoedig	  en	  gezond	  2019.	  

Hij	  doet	  nogmaals	  een	  oproep	  voor	  kandidaturen	  voor	  de	  vacante	  posten	  van	  secretaris	  en	  
penningmeester	  in	  het	  bestuur	  van	  de	  PFV	  OVL.	  

Hij	  geeft	  een	  overzicht	  van	  het	  verlopen	  jaar	  (2018)	  en	  stelt	  dat	  men	  wat	  de	  
wintercompetitie	  betreft	  zoveel	  mogelijk	  de	  Bye,	  zoals	  door	  de	  clubs	  gevraagd,	  werden	  
weggewerkt.	  Tevens	  heeft	  men	  getracht	  aan	  alle	  desiderata	  van	  de	  clubs	  gevolg	  te	  kunnen	  
geven	  (waar	  dat	  enigszins	  mogelijk	  was).	  

Er	  werd	  in	  de	  wintercompetitie	  begonnen	  met	  een	  elektronisch	  wedstrijdblad.	  Er	  zijn	  nu	  
nog	  wel	  wat	  kinderziektes	  maar	  hij	  hoopt	  dat	  dit	  tegen	  volgend	  jaar	  allemaal	  zal	  zijn	  
opgelost.	  Er	  zijn	  nog	  wel	  wat	  foutjes	  maar	  die	  zijn	  vooral	  te	  wijten	  aan	  de	  e-‐mailadressen	  
(komma	  gebruikt	  ipv	  punt).	  

3.	  Ontslagnemende	  bestuursleden	  

	   Volgende	  personen	  hebben	  ontslag	  genomen	  in	  het	  bestuur	  PFV	  O.VL:	  

• Guy	  De	  Maesschalck	  

• François	  De	  Troch	  	  

• Johan	  Van	  de	  Casteele	  

De	  Vz	  betreurt	  hun	  afwezigheid	  maar	  zal	  het	  geschenk	  dat	  voorzien	  was	  persoonlijk	  
overhandigen	  

4.	  Nieuwe	  bestuursleden:	  

• Van	  de	  Wiele	  Monique	  –	  zal	  de	  dameswerking	  op	  zich	  nemen	  

• Guy	  Van	  Rossen	  –	  zal	  de	  jeugdwerking	  verzorgen.	  

5.	  Sport	  

Gezien	  het	  ontslag	  van	  François	  De	  Troch	  diende	  het	  werk	  mbt.	  de	  sport	  overgenomen	  
door	  Gino	  en	  de	  Vz	  zelf.	  De	  diverse	  resultaten	  van	  de	  kampioenschappen	  en	  de	  
deelnamecijfers	  zullen	  te	  gepaste	  tijde	  beschikbaar	  gesteld	  worden.	  Gino	  meldt	  dat	  de	  
competitie	  tot	  dusver	  goed	  verloopt.	  

Ingevolge	  sommige	  incidenten	  vorig	  jaren	  tijdens	  bepaalde	  kampioenschappen	  zal	  men	  dit	  
jaar	  strenger	  optreden	  om	  dergelijke	  gang	  van	  zaken	  te	  vermijden.	  Er	  wordt	  gevraagd	  om	  
de	  spelers	  in	  de	  clubs	  te	  motiveren	  om	  correct	  op	  te	  treden.	  
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De	  Vz	  meldt	  ook	  dat	  het	  toegelaten	  is	  om	  3	  buitenlanders	  in	  één	  triplet	  op	  te	  stellen	  

6.	  Administratie:	  	  

De	  Vz	  verwijst	  naar	  het	  in	  punt	  2	  gestelde	  vraag	  om	  een	  kandidaat	  secretaris	  te	  hebben.	  
Tot	  op	  heden	  deed	  hij	  zelf	  ook	  de	  administratie.	  

Tot	  op	  heden	  werden	  geen	  boetes	  uitgeschreven,	  vanaf	  januari	  zal	  daar	  zeker	  verandering	  
in	  komen	  voor	  wat	  betreft	  het	  niet	  opsturen	  van	  de	  wedstrijduitslagen.	  	  

7.	  Jeugd:	  	  

	   Guy	  Van	  Rossen	  sedert	  kort	  verantwoordelijke	  voor	  de	  jeugd	  voorziet	  het	  volgende:	  

• Organiseren	  van	  de	  jeugdtrainingen.	  

• Deelnames	  aan	  diverse	  tornooien	  	  

• Beker	  Borré	  

• Blanchy	  

• Hij	  zal	  voor	  de	  deelnames	  aan	  de	  diverse	  tornooien	  selecteren	  onder	  de	  deelnemers	  
aan	  de	  trainingen	  

• Hij	  meldt	  dat	  de	  PFV	  OVL	  een	  tussenkomst	  doet	  in	  de	  kosten	  voor	  de	  deelname	  aan	  het	  
sportkamp	  in	  Tongerloo.	  

• Zoals	  elk	  jaar	  gaat	  er	  een	  jeugdcircuit	  door	  (5	  wedstrijden)	  er	  zullen	  kandidaturen	  
worden	  opgevraagd	  voor	  de	  organisatie	  van	  deze	  dag	  in	  O.VL.	  

8.	  Scheidsrechters:	  	  

Gino	  bedankt	  alle	  scheidsrechters	  voor	  hun	  inzet.	  Vraagt	  dat	  de	  clubs	  hun	  leden	  zouden	  
motiveren	  om	  respect	  te	  betonen	  voor	  de	  scheidsrechters	  ook	  de	  
gelegenheidsscheidsrechters.	  	  

Doet	  een	  oproep	  tot	  deelname	  aan	  het	  komende	  examen	  en	  meldt	  dat	  er	  een	  info	  
vergadering	  plaatsgrijpt	  op	  17/03/2019	  in	  het	  Huis	  van	  de	  Sport.	  	  

9.	  Public	  Relations:	  	  

Paul	  heeft,	  alhoewel	  het	  moeilijke	  tijden	  zijn,	  tijden	  van	  besparingen	  alom,	  een	  serieus	  
bedrag	  aan	  sponsoring	  samengebracht	  waarvoor	  hij	  alle	  firma’s	  en/of	  clubs	  bedankt.	  

	  

Pauze	  tijdens	  de	  pauze	  werd	  een	  hapje	  aangeboden	  aan	  de	  aanwezigen.	  
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10.	  Financiën:	  	  

Katrien	  geeft	  een	  overzicht	  van	  de	  inkomsten	  en	  uitgaven.	  Wij	  kunnen	  vaststellen	  
dat	  er	  een	  positief	  resultaat	  is.	  	  (zie	  de	  proef-‐	  en	  saldibalans	  in	  de	  map	  die	  	  ter	  
beschikking	  werd	  gesteld).	  

11.	  Verificateurs:	  	  

de	  boekhouding	  werd	  gecontroleerd	  Dries	  De	  Belie	  en	  een	  afgevaardigde	  van	  West-‐
Vlaanderen	  (zoals	  voorzien	  in	  de	  statuten	  1	  persoon	  uit	  andere	  provincie).	  Zij	  
kwamen	  tot	  de	  vaststelling	  dat	  alles	  in	  orde	  is	  en	  stellen	  voor	  om	  kwijting	  te	  geven	  
(zie	  bijlage)	  

12.	  Kwijting	  penningmeester	  

Aan	  de	  penningmeester	  wordt	  bij	  handgeklap	  kwijting	  gegeven.	  

13.	  Kwijting	  bestuurders	  2018.	  

De	  	  Vz	  vraagt	  dan	  ook	  om	  kwijting	  te	  geven	  aan	  het	  bestuur	  dat	  eveneens	  gebeurt	  
bij	  handgeklap.	  

14.	  Aanstelling	  verificateurs:	  	  

Dries	  De	  Belie	  blijft	  aan	  er	  wordt	  gezocht	  naar	  een	  tweede	  persoon.	  

De	  kans	  bestaat	  dat	  deze	  evenwel	  dat	  wegens	  aanpassingen	  in	  de	  regelgeving	  deze	  niet	  
meer	  nodig	  zouden	  zijn.	  

15.	  Begroting	  

De	  begroting	  werd	  opgesteld	  in	  functie	  van	  de	  inkomsten	  en	  uitgaven	  van	  vorig	  jaar.	  

De	  Vz	  geeft	  bij	  enkele	  punten	  een	  toelichting:	  	  

• de	  website	  werd	  wettelijk	  in	  orde	  gebracht.	  	  

• De	  grootste	  kosten	  zijn	  de	  wintercompetitie	  (boekjes	  en	  het	  feest.	  

• Mbt.	  Het	  feest	  wordt	  naar	  een	  gepaste	  locatie	  gezocht	  om	  het	  te	  organiseren.	  Hij	  stelt	  
ook	  voor	  om	  dit	  gezien	  de	  korte	  periode	  tussen	  het	  einde	  van	  de	  competitie	  ((en	  de	  
indoor)	  en	  het	  feest	  zelf	  te	  weinig	  tijd	  blijft	  om	  alles	  op	  een	  degelijke	  manier	  te	  
organiseren,	  hij	  stelt	  voor	  dit	  feest	  dan	  ook	  in	  de	  toekomst	  te	  laten	  doorgaan	  in	  
september.	  (de	  resultaten	  van	  de	  verlopen	  kampioenschappen	  zijn	  dan	  ook	  reeds	  
gekend).	  

16.	  Dhr	  Borre	  verwittigd	  in	  zijn	  toespraak	  naar	  het	  gebruik	  van	  alcoholische	  dranken	  tijdens	  
de	  tornooien	  en	  vraagt	  clubs	  hier	  nauwlettend	  op	  toe	  te	  zien.	  	  
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Hij	  betreurt	  de	  heisa	  in	  de	  media	  mbt	  doping	  in	  de	  petanquesport.	  De	  federatie	  beraadt	  
zich	  om	  eventuele	  stappen	  te	  nemen	  tegen	  de	  twee	  spelers	  die	  meegewerkt	  hebben	  met	  
de	  reporter	  (in	  Nederland).	  

Het	  doet	  geen	  deugd	  om	  dergelijke	  uitspreken	  te	  zien	  verschijnen	  in	  de	  media	  nu	  petanque	  
op	  weg	  is	  om	  een	  olympische	  sport	  te	  worden	  (=	  erkenning	  ook	  op	  Belgisch	  vlak	  =	  
mogelijke	  subsidies)	  

17.	  Alain	  neemt	  het	  woord	  om	  enkel	  zaken	  uit	  te	  leggen:	  

Bij	  het	  slecht	  gooien	  van	  het	  mikballetje	  moet	  men	  eerst	  de	  ring	  verleggen	  en	  dan	  pas	  het	  
mikballetje.	  Idem	  als	  men	  wil	  meten	  waar	  men	  het	  slecht	  geworpen	  mikballetje	  wenst	  te	  
leggen:	  eerst	  meten	  en	  dan	  het	  balletje	  verleggen.	  

Volgend	  jaar	  zullen	  een	  tiental	  tripletten	  van	  elke	  provincie	  (eerste	  tien	  van	  het	  50+	  circuit)	  
een	  eindronde	  spelen	  (zal	  georganiseerd	  worden	  door	  de	  provincie	  waar	  de	  dag	  der	  
besturen	  doorgaat	  –	  27/09/2019)).	  

Competitie	  begint	  in	  2019	  op	  05/10/2019	  

Men	  kan	  een	  competitieve	  licentie	  hebben	  in	  een	  club	  en	  recreant	  zijn	  in	  een	  andere	  club.	  

Ten	  behoeve	  van	  enkele	  nieuwe	  clubs	  stelt	  de	  Vz	  nog	  eens	  iedereen	  voor	  aan	  de	  tafel.	  

Hij	  besluit	  de	  vergadering	  met	  een	  woord	  van	  dank	  aan	  iedereen	  voor	  hun	  aanwezigheid.	  

Einde	  vergadering:	  21.15	  u.	  


