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1. Opnemen aanwezigheden

2. Goedkeuring verslag 4 september
Verslag werd goedgekeurd.

3. Briefwisseling
(a) wedstrijdwijzigingen

Veel wijzigingen in de kalender ALL CAT werden aangevraagd door PC Reynaert. Dit kwam vooral
door toedoen van enerzijds het wegwerken van de bye’s en anderzijds het inschrijven van 7 ploegen
door PC Reynaert. Er werd overleg gepleegd met Alain Garnier,  directeur sport PFV Vlaanderen
omtrent de toepassing van de procedures voor wedstrijdwijzigingen. Wijziging van wedstrijddag
kan enkel mits geldige redenen, afwezigheid van spelers is geen geldige reden noch het willen
spelen op zaterdag.

(b) Keuring terreinen PC Terheiden.
Wij ontvingen de vraag van PC Terheiden om hun terreinen te (her)keuren na grondige wijzigingen
die  ze  hebben  doorgevoerd  in  hun  club.  Gino  en  Rudi  hebben  een  bezoek  gebracht  aan  PC
Terheiden  op  27  september  en  hebben  de  terreinen  zoals  die  nu  zijn  aangepast  goedgekeurd.
Hierdoor beschikken zij nu over 9 geldige terreinen voor de wintercompetitie. 

(c)  Lastenboeken kampioenschappen.
Wij ontvingen van PFV Vlaanderen de lastenboeken voor de kampioenschappen 2019. 
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4. Financiën  :

(a) VDK bankrekening – volmachten.
De  documenten  voor  de  overdracht  van  de  volmachten  van  de  VDK  rekening  zijn  inmiddels
ondertekend.  Rudi  zal  de nodige  afspraken maken met de bank om alle  administratie  rond te
krijgen. 

(b) Overzicht financiën
Catherine bezorgt de vergadering een overzicht van de transacties van maart tot en met juni. Zij
heeft de boekhouding bijgewerkt na de recente overname. Er is een controle van de boekhouding
voorzien door SBB op 20 oktober.

5. Sport

(a) PWC 2018-2019
De  competitie  is  gestart.  Het  gebruik  van  het  digitaal  wedstrijdblad  zorgt  voor  heel  wat
communicatie. Vele clubs hebben nog problemen met het nieuwe wedstrijdblad. 

(b) Verwerking uitslagen
Door de complexiteit van de verwerking van de wedstrijduitslagen is beslist dat Rudi tijdelijk nog
de  verwerking  op  zich  neemt  en  dit  zolang  er  geen  stabiele  werking  is  van  het  digitaal
wedstrijdblad. Inmiddels zijn al een paar nieuwe versies gestuurd maar er blijven zich problemen
voordoen vooral met het versturen. Meer dan de helft van de clubs sturen nog pdf’s en foto’s van
de uitslagen. Dit vergt heel wat extra werk bij de verwerking in de back-office.

(c) Opstelling meerdere niet-inwonende buitenlandse spelers.
Er is opnieuw de vraag gerezen omtrent de opstelling van meerdere buitenlandse spelers. Onder
artikel  5.2.1  van  het  reglement  staat  vermeld  dat  er  per  ronde  maximum  3  niet-inwonende
buitenlandse spelers mogen spelen. Er is twijfel of deze 3 in éénzelfde triplette mogen spelen. Een
mail zal gestuurd worden naar Alain Garnier om verduidelijking te krijgen.

(d) Tuchtzaken.
PFV OVL maakt zich zorgen omtrent de afhandeling van de tuchtzaken. Door de incidenten bij de
recentste  zitting  van  de  tuchtcommissie  heeft  Hendrik  Braem,  bondsparket,  resoluut  ontslag
genomen. Ook werd een lid van de tuchtcommissie gewraakt door de advocate van de tegenpartij.
Hierdoor is  de afhandeling van de  klachten tegen 3  spelers  geblokkeerd geraakt  en is  er  geen
duidelijk zicht op de datum waarop deze zaken opnieuw zullen worden behandeld. Het kan niet dat
het wangedrag van spelers/speelsters ongestraft blijft. De situatie is uit de hand aan het lopen.
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Deze toestand werd door Rudi en Gino op de RvB van 8 september aangekaart. Er werd om een
oplossing gevraagd (deze tussenkomsten zijn nergens in het verslag terug te vinden). Rudi heeft
tevens voorgesteld om dringend een “reglementencommissie” samen te stellen die de procedures
en het volledig tuchtreglement onder de loep neemt.

6. Activiteiten – tornooien

(a) dames interprovinciaal tornooi 1 november
Monique heeft  verdere afspraken gemaakt met KPC Schorpioen in verband met de maaltijden.
Alles  is  onder  controle  en  verloopt  volgens  planning.  Er  wordt  gekozen  voor  een  rugzak  als
aandenken voor de speelsters die deelnemen aan het tornooi (+ coach). 

(b) Tornooi Oost – West-Vlaanderen 10 december
Er zal een Uitnodiging worden verstuurd naar de clubs uit senior league om een triplette voor te
stellen die zal deelnemen aan het tornooi Oost- West-Vlaanderen. Gezien er maar 9 clubs zijn zal
de 2de gerangschikte in 1ste afdeling PWC 2017-2018 eveneens worden uitgenodigd. 

7. Varia
 Raad van Bestuur PFV Vlaanderen : het verslag van de vergadering van 8 september bevat 

opnieuw geen correcte weergave van de besprekingen. Ten eerste heeft PFV OVL zich niet 
akkoord verklaard met het verslag van de RvB van 9 Juni. Ten tweede werden er diverse 
tussenkomsten gedaan door zowel Gino Segers als Rudi Vansnick. Nergens in het verslag is 
hiervan iets terug te vinden.

 Huldiging kampioenen – feestviering 2019 : Paul haalt aan dat we tijdig moeten uitkijken  naar de 
mogelijkheden voor de organisatie van onze kampioenen huldiging 2019. Hij stelt voor om 
eventueel uit te wijken naar een zaal met bediening zodat we de clubs hiermee niet moeten 
belasten. Op volgende vergadering zal hierover verder worden gepraat.

De volgende vergadering zal doorgaan op donderdag 8 november om 19u30 in de lokalen van 
PC Omega – Oostakker.

Vansnick Rudi
Secretaris PFV OVL
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