
Verslag Bestuursvergadering PFV-OVL

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN vzw

              AFD. OOST-VLAANDEREN Datum : 18 maart 2021
Via Skype om 19u30

Aanwezigen : 
R. Vansnick Provinciaal Directeur / secretaris
B. Baudoncq Raadslid
P. Minnaert Raadslid
C. Mortier Penningmeester a.i
G. Segers Verantwoordelijke Scheidsrechters
G. Van Rossen Verantwoordelijke Jeugd
P. Verstricht Public Relations

Verontschuldigd
M. Van de Wielle Verantwoordelijke Dames
R. Lepierre Medewerker
M. De Spiegeleer Medewerker

1. Opnemen aanwezigheden
Monique is verontschuldigd. Het is niet gelukt om Martin erbij te krijgen.
Volgende week is het BO van de PFV.  Dan is het altijd goed om te weten wat er binnen de
provincie beslist is.

2. Administratie - communicatie
 Stopzetting club PC Omega

Er is een officieel bericht gegaan van Omega naar de PFV, +/- 3 weken geleden. Maar niet naar
PFV Oost-Vlaanderen. Rudi heeft geen officiële stukken gezien. Ik had van een paar mensen de
vraag gekregen over deze stopzetting. De PFV heeft de club geschrapt en de spelers vrij gezet.
De mensen moeten geen transfer indienen. 

 Start transfer periode
Er waren wat vragen gekomen rond de transferperiode. Enerzijds omdat er op de licentie de
naam van de club niet vermeld staat. Ik heb begrepen vanuit de PFV dat het volstaat om het
licentienummer te vermelden. 

Paul vraagt of het normaal is dat Reinold een mail stuurt naar alle leden van Beveren om hun
lidgeld te vernieuwen? PC Actief Beveren heeft vorig jaar het administratief beheer in handen
gegeven van de PFV. 

Gino  heeft  een  vraag  gesteld  i.v.m.  het  scheidsrechters-examen  dat  normaal  op  26/3  zou
doorgaan. Maar hij heeft nog geen antwoord gekregen. Zal vermoedelijk worden uitgesteld. 

Paul: gaat Beveren nog iets doen voor de lidgelden? Dit is nu in de handen van PFV.
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Op  Facebook  :  welkom  nieuwe  leden?  Nieuwe  club  OVL?  Neen  dit  zijn  mensen  die  op  de
Facebook groep lid zijn geworden. Vanuit andere provincies is er blijkbaar veel interesse in onze
werking.

3. Financiën
 Algemeen

De  enige  verrichtingen  die  momenteel  op  de  zichtrekening  gebeuren  zijn  de  maandelijkse
bijdragen aan VDK voor de rekening en de bankkaart.
Op de spaarrekening zijn de portkosten en de intrest van 2020 ingeboekt. Deze info kreeg ik via
Heidi. De documenten werden naar de Zuiderlaan opgestuurd.

 Verslag het boekhoudkantoor SBB 
Het  was  een  verslag  met  veel  algemene  informatie  (zoals  km  vergoeding,
vrijwilligersvergoeding, interne controle enz) . Voor onze provincie waren er geen opmerkingen. 

 Jeugddossier 2020
Catherine heeft contact gehad met Tim met de vraag of ons dossier in orde was. Maar blijkbaar
ontbraken  de  onkostennota’s  voor  de  trainingen.  Ons  dossier  is  al  besproken  door  het
bestuursorgaan  PFV.  Het  is  goedgekeurd  op  voorwaarde  dat  de  ontbrekende  documenten
opgestuurd werden. Deze werden deze week ingediend. 

 Budget 2021
Moet er een nieuw budget opgemaakt  worden of  behouden we dit  van 2020? We zullen dit
bekijken als we weten waar we staan met de kampioenschappen.

4. Sport
 Voorbereidingen provinciale kampioenschappen

Er is  door PFV  gesteld  dat  er  geen kampioenschappen  zouden zijn.  Maar  wie  gaan  ze  naar
Belgisch sturen? Voorstel om de provinciale kampioenschappen met 1 maand op te schuiven.
Nu mag men met groepen van 10 aantreden met in acht name van afstand. We hebben clubs
met voldoende ruimte. Er wordt ook geen grote opkomst verwacht. Als we de helft halen mogen
we tevreden zijn. 

We zullen moeten afwachten hoeveel  er  een licentie  zullen nemen.  Hoeveel  mensen zullen
terug aansluiten? Er zullen veel wachten of zij competitie zullen kunnen spelen.
Er zijn er zelfs al die vragen of ze kunnen inschrijven voor de kampioenschappen. Vandaar dat
Rudi  voorstander  is  om  de  kampioenschappen  op  de  kalender  te  zetten.  Misschien  de
vergadering van volgende week afwachten wat we daar te horen krijgen zodat we niet terug de
volle lading krijgen.
Voor het zomercircuit moeten we geen toestemming vragen. Dit is voor onze leden zeker een
mooie “appetizer” om aan te sluiten.
Uiteindelijk hangt het aansluiten bij de federatie af van aan wat ze kunnen deelnemen. 
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 Planning sportleidersvergadering – zomer – winter 2021
Vergaderen met de clubs is momenteel niet mogelijk. Beter telefonisch contact opnemen met
de clubs. Donkmeer is al voorbarig geweest, zij hebben al een tornooi in mei. Zonder officieel
reglement. 
Vaccinatie attest? Sneltesten? Alleen attesten aanvaarden als ze van een dokter komen of van
een erkend labo. Gaan we dit mogen vragen? 
Vanuit de PFV zal de vraag gesteld worden wanneer deze vergadering zal doorgaan.

 Bevraging clubs
De clubs waren goed voorbereid voor de lock-down met de corona maatregelen. Er zullen geen
problemen zijn bij de nieuwe opening.

 Noodfonds:
Is uitbetaald aan de clubs die een dossier ingediend hebben.
Rudi  heeft  aan  VLAIO de  vraag  gesteld  of  een  cafetaria  ook  een  aanvraag  kan  doen?  Het
antwoord was: ja. Telt dit ook voor een vzw? Het antwoord was neen, men moet een fulltime
equivalent in dienst hebben. Rudi gaat de vraag stellen aan de minister hoe men zonder een
RSZ nummer toch een tegemoetkoming kan krijgen. Waarom krijgt een sportclub die ook moet
sluiten geen tegemoetkoming? 

In de brief i.v.m. de terugbetaling deel lidgeld staat foute info: niet iedereen krijgt 25 € van zijn
mutualiteit terug. Dit is niet bij elke mutualiteit zoveel. Meestal is dit 15 €.

 Competitie:
Vorig seizoen is het geen echt seizoen geweest toen hadden wij  beslist om een 3A en 3B te
maken. We gingen terug naar een 3e en 4e afdeling gaan. Maar aangezien Mistral met 3 ploegen
zou  aantreden  in  4  afdeling  kunnen  we  beter  terug  een  opsplitsing  maken.  Dit  probleem
hadden wij vorig jaar al met Donkmeer. 
Voor 50+ zouden wij identiek hetzelfde kunnen doorvoeren. 
De inschrijving van de clubs voor de competitie dient tegen juni ingediend te zijn. 

5. Varia

Rudi dankt iedereen voor de medewerking. Hopelijk kunnen we bij de volgende vergadering van
start gaan.

Einde vergadering 20u50
Verslag opgemaakt door Catherine Mortier
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