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1. Opnemen aanwezigheden 
 
2. Goedkeuring verslag 31 mei 

Verslag werd goedgekeurd. 
 

3. Briefwisseling 
(a) Guy De Maesschalck – ontslagbrief 

Wij notuleren de ontvangst van de ontslagbrief van Guy De Maesschalck. 
(b) François De Troch – ontslagbrief  

Wij notuleren de ontvangst van de ontslagbrief van François  De Troch. 
(c) Claudine Verbeke – PC Omega klacht 

Wij ontvingen een mail van mevr. Claudine Verbeke ivm met geluidsoverlast op de pleinen van PC 
Omega. De klacht werd doorgestuurd naar PFV gezien de vraag werd gesteld door de mevr Verbeke 
omtrent reglementering voor petanqueclubs. De PFV OVL kan hier geen verder gevolg aan geven 
aangezien die niet de bevoegdheid is van de federatie. 

(d) Mail Alain Garnier – afzegging doublette deelname aan VKGD  
Vraag om de volgende in de rangschikking van de PKGD op te roepen voor deelname aan VKGD 
(Maaseik). Rudi heeft verschillende doubletten moeten aanspreken om deel te nemen. De response 
was pover …  

(e) Mail Peter Crauwels – spelvormen provinciale wintercompetitie  
Mail was oorspronkelijk gericht aan François De Troch, die doorverwijst naar Rudi Vansnick voor 
antwoord op de gestelde vraag. Rudi zal hierop antwoorden. 

(f) Klacht Sabine Baert – incident op KP Mistral  
Er was een incident op KP Mistral tijdens een tornooi tussen Sabine Baert en Mario Jorissen. PFV 
OVL kan hierin niet tussen komen gezien er geen verslag werd opgemaakt door de dienstdoende 
scheidsrechter. 
 

(g) Offerte L. Capitan – kalenderboekje.  
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Wij ontvingen een offerte van L. Capitan voor de druk van het kalenderboekje  (op vraag van Martin). 
Zal verder worden behandeld tijdens de opmaak van de competitiekalender. 

 
(h) Dag van de Dames  

PC Zelzate heeft zich geen kandidaat gesteld voor de organisatie van de dag van de Dames. Na 
overleg heeft het bestuur beslist om PC Gent te selecteren voor de Dag van de Dames. De nodige 
communicatie zal worden opgestart. 

 
4. Financiën  : 

Johan geeft overzicht van de financiën voor de voorbije maand mei.  
Er wordt aangedrongen om de facturen van de wintertornooien 2017-18 naar de clubs te sturen. 
Johan vraagt om dringend de situatie met de bank (VDK) uit te klaren. Hij heeft nog steeds geen 
volmacht op de rekeningen waardoor het beheer van de financiën niet eenvoudig is. Rudi neemt 
contact met bankkantoor Lochristi en volgt de zaak verder op. Documenten dienen ondertekend 
te worden door Reinold Borré. 

 
5. Sport 

 
(a) Inschrijvingen wintercompetitie 2018-2019 

Het elektronisch platform voor de inschrijvingen door de clubs in de wintercompetitie 2018-2019 
wordt opgestart. Mails worden aan de clubs gestuurd met de nodige informatie en toegangscodes. 
Deadline voor inschrijving : 30 juni. 

(b) Sportleidersvergadering 
Uitnodigingen voor de sportleidersvergadering dient vergezeld te zijn van de rangorde voor toewijzing 
van de tornooien. Voorstel om de reeks 50+ eerst te nemen, daarna ALL CAT en daarna Dames. 
Volgend jaar (zomertornooien) voorstel om eerst dames te nemen. 

 
6. Activiteiten – tornooien 

De dag van de dames werd reeds eerder besproken. Organisatie wordt nog uitgewerkt. Bo volgt 
dit mee op en zal zorgen voor de barbecue. 

 
 
 
7. Jeugdwerking 

Gezien de extra werklast is het voor Rudi niet meer mogelijk om ook nog de jeugdwerking op te 
nemen. De training op PC Reynaert diende afgezegd te worden wegens te weinig interesse 
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(slechts 3). Er zal worden uitgekeken naar kandidaten om deze functie op te nemen zodat het 
initieel plan voor de jeugdwerking toch kan worden uitgevoerd. 

 
8. Varia 

• Facebook groep : over te nemen van François, beperking met berichten tot bestuursleden. 
• Vragen aan Heidi (secretariaat PFV) hoe het zit met de spelerskaarten voor tornooien. Zorgt PFV 

nog voor deze kaarten ? 
 
De volgende vergadering zal doorgaan op donderdag 5 juli om 19u30 in de lokalen van PC 
Omega – Oostakker. 
 
 
 
Vansnick Rudi  
Secretaris PFV OVL 
 


