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VERSLAG BESTUURSVERGDERING PFV OVL 10 APRIL 2014 

 

AANWEZIG. 

G. De Maesschalck      Directeur  
A. Kerkhoff        Secretaris  
L. Vanhoutte       Directeur Adm. PFV 
C. Mortier       Penningmeester PFV 
H. Lambrecht      Sportverantw. 
F. De Troch       Sportverantw. 
R. Mortier       Scheidsrechter verant. 
P. Verstricht       PR 
J. P. Vanacker    
R. Lepierre 
 

Verontschuldigd. 
R. Borré 

Goedkeuring vorig verslag. 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

Financien. 
Saldo op 09/04/2014 is 19093,78€. 
Iedereen heeft het recht om de rekeningen op te vragen en in te zien. 

Briefwisseling. 
PC omega vraagt om de boete van 150€ (afwezigheid indoor) naar 60€ te brengen. 
Art. 17 zegt duidelijk dat de boete 150.€ bedraagt. 
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Uitnodiging voor vergadering dag van Veteranen en Besturen op 22 april. 
Guy en Annik zullen de PFV OVL vertegenwoordigen. 

Verloop Indoor. 
De indoor was een succes. 
Dank aan alle organiserende clubs. 

Kampioenschappen. 
Tot vandaag 99 ploegen ingeschreven. 
Clubs die aan geen kampioenschap deelnemen kunnen in 2015 geen kandidaat zijn 
om een kampioenschap te organiseren.  

Feestviering. 
Momenteel komen de inschrijvingen goed binnen. 
Francois De Troch heeft een feestboekje samengesteld: 
Deze feestviering en receptie is alleen voor het winter WK en Indoor. 
Er zal in de toekomst bekeken worden hoe we de andere kampioenen zullen 
meevieren. 

VKJ 21 april. 
Plaats PC Schorpioen. 
Aanwezig : Danny Van Gheyt en Annik. 
Scheidsrechter : Marc 
Selectie : 
1 miniem (zal samenspelen met een andere miniem van de federatie) 
1 triplet cadet gemengd 
1 triplet junioren 
1 triplet beloftevolle 

Inschrijvingen WK 2014-2015. 
Deze moeten binnen zijn op 20 juni 2014 bij het secretariaat PFV OVL 
. 
Op vraag van het comité is het punt waarom Haeseveld naar ere afdeling kon gaan op 
de agenda gezet. 
Het comité heeft dit unaniem verworpen om zeker geen precedenten te scheppen. 
De reden waarom Schorpioen naar ere is gegaan is niet omdat zij naar federale 
afdeling gegaan zijn. 
Zij moesten over gaan van eerste naar ere omdat de ploegen die voor hen 
geklasseerd waren niet konden stijgen. 
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Reglementen 2014-2015. 
Federale vergadering op 11 april – F. De Troch zal aanwezig zijn. 

Niet aangevraagde tornooien. 
PC Haeseveld heeft zijn data voor de mid-week cup verlegd. 
PC Chapoo gaat niet akkoord om hun data te verleggen. 
In het reglement staat dat een gefedereerde club geen tornooi kan leggen op een 
datum waar reeds een officieel tornooi plaats vindt in een andere gefedereerde club 
van dezelfde provincie. 

Varia. 
DAS beurs : Bo zal dit vertegenwoordigen. 

 

Volgende bestuursvergaderin zal plaats vinden op 8 mei 2014 om 19h30 in KPC 
Mistral.   

 

Secretaris PFV OVL    Directeur PFV OVL 
A. Kerkhoff      G. De Maesschalck 

  
 

 

 

 

 
 

   

 

 
 


