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Plaats : Huis van de Sport Gent

Aanwezigen : 
R. Vansnick Provinciaal Directeur / secretaris
C. Mortier Provinciaal Penningmeester a.i.
G. Segers Verantwoordelijke Scheidsrechters
P. Verstricht Public Relations
M. Van de Wielle Verantwoordelijke Dames
P. Minnaert Waarnemer

Verontschuldigd
B. Baudoncq Raadslid
G. Van Rossen Verantwoordelijke Jeugd
R. Lepierre Medewerker
M. De Spiegeleer Medewerker

1. Opnemen aanwezigheden
Bo, Guy, Roland en Martin zijn verontschuldigd.

2. Goedkeuring verslag 12 december 2019
Een opmerking bij punt 3 wordt onder de sport besproken.
Verder wordt het verslag goedgekeurd.

3. Communicatie
UIT

1. 16/12 mail aan pc Chapoo – luidruchtige spelers: tijdens de wedstrijd tegen Actief 
Beveren was het bij wijlen zeer luidruchtig waardoor ordentelijk spelen problematisch 
was. Vraag om in de toekomst rekening te houden met artikel 17 van het OPR. 

2. 18/12 mail i.v.m. wedstrijdblad pc Terheiden A – kpc Schorpioen D: het wedstrijdblad 
was niet doorgestuurd. Artikel 14.5.1/16 toepassen – 10 € boete

3. 22/12 mail aan pc Patijntje i.v.m. doorsturen wedstrijdblad: er was een probleem met de
internetverbinding. De modem gaf een fout die niet direct zichtbaar was in het 
programma. Als dit nog gebeurd de modem even resetten.

4. 23/12 mail aan pc Reynaert – uitslag was niet correct: wedstrijdblad niet doorgestuurd. 
Artikel 14.5.1/16 toepassen – 10 € boete .

5. 06/01 mail aan kpc Alosta i.v.m. ontbreken wedstrijdblad van de wedstrijd tegen kpc 
Schorpioen C: was vergeten het blad door te sturen. Artikel 14.5.1/16 toepassen – 10 € 
boete
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6. 06/01 de uitnodiging voor de APV zijn verstuurd naar de clubs.

IN
 02/01 mail van pc Stekene – wijziging mailadres van de voorzitter. De club mag niet 

vergeten om ook aan te passen in Axoclub.

 mail van secretariaat PFV: van 6 tot 9/2 is het terug vakantiesalon in Brussel. De PFV 
vraagt vrijwilligers, aanmelden bij het secretariaat PFV.

 Vergadering Raad van bestuur PFV- verkiezing nieuwe provinciale bestuursleden: 
Patrick kreeg 3 x ja – 5 x neen en 1 onthouding. Blijkbaar zou het zijn om de club waarbij
hij aangesloten is. Vroeger is Patrick in het provinciaal bestuur van PFV West-
Vlaanderen wel aanvaard geworden.  

4. Financiën
- Algemeen  : 

Catherine geeft een overzicht van de verrichtingen tot en met 31/12/2019. 
- Jeugddossier  : 

tegen eind januari moet het dossier ingediend worden bij de PFV. Catherine en Guy zullen dit in
orde brengen
- Verificateurs APV  : 

een  controle  door  de  verificateurs  is  niet  meer  nodig  omdat  de  boekhouding  door  het
boekhoudkantoor  SBB  accountants  gecontroleerd  wordt  (werd  op  21/12  besproken  op  de
bestuursvergadering van de PFV).

5. Sport
- In de wintercompetitie zijn er nog enkele clubs die problemen hebben met het versturen van

het wedstrijdblad.
- De  verwerking  van  de  resultaten  gaat  zeer  vlot.  Binnen  onze  provincie  verschijnen  de

resultaten reeds rond 21u30.
- Vorig verslag - punt 3 - wijziging speeldatum: de toewijzing van een boete werd niet besproken

op  de  vorige  vergadering.  De  extra  speeldatum  van  22/12  is  er  omdat  we  reeksen  van  11
ploegen zitten. De boetes vallen weg maar de clubs.

- Reglement kampioenschappen: worden gespeeld in poules, met koorden en op tijd. 
- Indoor:  clubs met 9 of 10 terreinen komen in aanmerking voor de organisatie – we zullen

rekening moeten houden dat er misschien schiftingen nodig zullen zijn – de clubs aanschrijven
om kandidaturen op te vragen.

- Beloning van de provinciale kampioenen: de kampioenen kregen een voorstel van uitzending.
Een paar ploegen zijn hier op ingegaan en werden uitgezonden. Maar ook werd er dikwijls geen
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overeenkomst gevonden. Guy mag dit concept verder zetten. Eventueel een kampioenetrui
voorzien? Bespreken op de volgende vergadering.

- Plaats cochonnet: binnen de wintercompetitie laten zoals het is = tot tegen de koord.
- Bescherming tornooien: niet meer beschermd, enkel erkend. Geen bijdrage meer afdragen. De

clubs moeten onderling afspreken. Het reglement moet wel  opgestuurd worden naar  PFV
OVL.

6. Jeugd
 De volgende training is op 11/1 in pc Reynaert.

7. Varia
 APV: broodjes bestellen bij Bon’Ap – 160 stuks. 

Einde vergadering 22u15
Verslag opgemaakt door Catherine Mortier

Volgende vergadering op 13 februari 2020 in
Huis van de Sport Gent - Zaal Puyenbroek
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