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1. Onderhoud met vertegenwoordigers clubs OVL 
Aanwezig: Gilbert Step / Peter De Raeve / Arne De Koster
(de tussenkomsten van de aanwezige vertegenwoordigers wordt in cursief weergegeven).

- Op initiatief van PC Verbroedering werd een vergadering bijeengeroepen met 
enkele clubs om eens te kijken of het mogelijk is om elkaar niet in het vaarwater
te lopen bij hun activiteiten. Op deze vergadering is al vrij snel gebleken dat er 
vlug een consensus gevonden werd. Als het in uw eigen club niet lukt, dan zal 
het met andere clubs ook niet lukken. Het PFV OVL bestuur was niet 
uitgenodigd omdat dit punt niet voor hen is. Veel clubs waren aanwezig en 
sommige clubs niet. 

- Het hekelpunt van de voorbije competitie is dat er geen rekening gehouden 
werd met de wensen van de clubs wat betreft samen thuis, samen uit spelen.

- Het PV OVL bestuur heeft positief gereageerd op de vraag van de 3 aanwezigen. De 
initiatiefnemers zullen een voorstel van de competitiekalender 2019-2020 opmaken 
en aan het PFV OVL bestuur uiterlijk op 15 juli overmaken. Alle clubs moeten met dit 
voorstel akkoord zijn vooraleer het aan het PFV OVL bestuur wordt overgemaakt. Er 
is gevraagd zeker rekening te houden met de kleine(re) clubs, wij hebben die 
evenzeer nodig om de petanquesport in stand te houden (dixit Rudi Vansnick).

- We (initiatiefnemers) maken zich sterk omdat er mensen in de clubs zijn die hier 
grote ervaring hebben. Het is zeker geen verwijt naar het bestuur. Het is zeker 
geen vijandig iets.
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- Vorig jaar was een heel bijzonder jaar gezien er zich 2 belangrijke feiten hebben 
voorgedaan. Enerzijds het herschikken van de reeksen, overstap naar volwaardige 
reeksen van 10 ploegen (wegwerken van de bye’s vooral op vraag van de clubs), 
anderzijds het inschrijven van meer ploegen dan beschikbare terreinen door een 
bepaalde club. 

- Wat we (initiatiefnemers) willen voorkomen is dat er geen reclamaties meer zijn. 
De kalender gaat gemaakt worden met alle clubs. De clubs zullen bevraagd 
worden om te komen. Het verschil is dat een voorontwerp zal gemaakt worden, 
zijn ze niet aanwezig, dan geen weerwerk meer.

- Veel clubs willen niet de zaterdag spelen. Als wij het zelf beginnen regelen dan 
zijn de clubs uiteindelijk wel akkoord.

- De vraag om uit te wijken naar de zaterdag was radicaal: nee.
- We moeten ook rekening houden met de nationale en Vlaamse kalenders, rekening 

houden met iedereen kan men niet.

- Bo : betekent dit dat men denkt dat wij niet bekwaam zijn? 
- Neen helemaal niet. Neen het is geen verwijt. Je gaat in de verdediging en dat is 

niet nodig.
- De clubs zitten samen en kunnen dan onmiddellijk reageren.

- Tijdens een vergadering van de raad van bestuur PFV is vorig jaar de vraag gesteld 
of wij als provincie rekening moeten houden met de wensen van de clubs (op 
inschrijfformulier competitie). Het antwoord was : het provinciaal bestuur beslist 
zelfstandig en hoeft geen specifieke rekening te houden met bepaalde wensen van 
bepaalde clubs. In al de andere provincies is dit nooit een probleem.

- Een tweede punt is dat we als nieuw bestuur PFV OVL  zeer snel de taken hebben 
moeten opnemen en we met een blanco blad zijn gestart. 

- Dit is op die vergadering ook meermaals op tafel geworpen. Een positief aspect is de
wil van de clubs om ondersteuning te bieden. De eindbeslissing blijft in ieder geval 
een bevoegdheid van het PFV OVL bestuur. Ook het bepalen van de 
reeksindelingen zal enkel en alleen door PFV OVL worden gedaan.

- Als je een combinatie doet van zoveel uit en zoveel thuis, dan moet dat ook in de 
kalender van de andere club passen. We hebben dit getracht toe te passen in de 
PWC 2018-2019 maar stelden snel vast dat er meerdere weken na mekaar thuis 
gespeeld moest worden. En dat zou evenzeer negatieve reacties hebben 
opgeleverd.

- Alle voorstellen zijn welkom, het is wel de vraag of het haalbaar zal zijn. Op basis van
wat we nu hebben blijft het een zeer moeilijke discussie om aan alle wensen (zowel 
van kleine als grote clubs) te voldoen.

- Niemand heeft het idee dat er een pasklare oplossing, als iedereen bij 
betrokken is zullen er geen ontevredenen zijn.

- Laat het voorstel maar komen, de grotere clubs weten waarschijnlijk al hoeveel 
ploegen ze nu zullen inschrijven.

- De bedoeling van die vergadering was om de neus in dezelfde richting te stellen.
De sfeer was zeer goed.
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- De inschrijvingen voor de PWC2019-2020 worden ook dit jaar online gedaan, we 

kunnen hieruit dan een excel lijst halen van het aantal ingeschreven ploegen per 
club. Deze lijst zal worden overgemaakt aan Peter De Raeve.

- Tegen half juli zullen we proberen om een voorstel te hebben. Als we er niet 
uitkomen moet het bestuur ook nog tijd hebben om de kalender op te maken.

- Half augustus moet alles klaar zijn zodat we tijdig het kalenderboekje kunnen 
samenstellen en naar de drukker kan verstuurd worden. 

Peter, Gilbert en Arne verlaten de vergadering

2. Opnemen aanwezigheden
Rudi heet iedereen welkom en verontschuldigt Monique.

3. Goedkeuring verslag 11 april 
Guy: punt 3 – eerste paragraaf: wordt hier iets mee gedaan? Rudi heeft de club gemaild. Het
is al verschillende malen gebeurd. Ze weigeren om dit aan te passen. Er staat geen sanctie op.
Een mail sturen om de clubs te verwittigen die de reglementen niet toepassen dat vanaf nu
hun spelers niet meer meetellen voor het ranking. Aanpassen in het kalenderboekje 2019/2020.
Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Briefwisseling
- Mail van Stekene met de melding de ze in de Vlasschaard niet meer mogen spelen; ze 

gaan uitwijken naar De Ster in sint-Niklaas. De woensdag gaan ze spelen in pc Lokeren. 
Pas in augustus zullen ze weten of ze in de boulodroom kunnen gaan spelen. Die 
terreinen zullen nog moeten gekeurd worden. 

- Mail van Chris de Maesschalck i.v.m. de sanctie: clubs met 2 ploegen in de competitie 
verplicht van deelname aan PIB. Een idee is om de kampioenschappen te spelen op een
neutraal terrein, de bar uitbating laten doen door de kleinere clubs, zelfde voor het 
circuit 50+, (nog verder te bespreken en eventuele voorstellen opmaken).

- Uitvoerig mail verkeer met het secretariaat i.v.m. de zaak Aelbrecht / Jorissen / Van 
Laeken.

5. Financiën  :
- Catherine bezorgt de aanwezigen een overzicht van de transacties tot 08/05/2019 en 

geeft toelichting. 
- Voor de kampioenschappen 65,00 euro aanrekenen aan de clubs. Facturen opmaken

6. Sport
- provinciale kampioenschappen – eerste evaluatie

Qua gedrag van de spelers/speelsters was dit ok. Het is poule systeem en het bedriegen
is er uit. 

- Reglement PKT veteranen
Rudi heeft hetzelfde reglement van vorig jaar genomen

- Dag van de Dames – KPC Schorpioen – 6 juli
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Alles kan opgestart worden. De inschrijving is per formulier.  De dames is het gratis en de
heren betalen 10,00€. 

- organisatie wintercompetitie
Dit is al een stuk opgelost – zie punt 1
Zou het niet beter zijn om de inhaaldag in december naar later te verplaatsen?
Is het mogelijk om een geschorste speler op te nemen in het programma? 

- Reglement circuit 50+
Het reglement van vorig jaar wordt overgenomen.

7. Varia
- Feestviering kampioenen

Bo is naar ‘t Boerenhof gegaan: de 2 data (22/6 + 29/6) zijn vrij. Beter is 22/6. Receptie
gedurende ¾ u  - daarna een suggestiemenu à 40,00€ met bediening aan tafel, drank
niet inbegrepen. DJ van vorig jaar vragen? Ja

- Marc  Nolmans  is  geen  voorzitter  van  de  scheidsrechters  meer.  Het  is  nu  Peter
Troonbeeckx

- Jeugdtraining op 6/7 op Schorpioen – training door Wesley Eechaut en Dennie Verkerke
- Provinciale kampioenen uitzenden:

Tornooi Lummen: de dames en de heren van het PKD willen graag gaan. 
Voor het PKT wisten de kampioenen nog niet of zij konden gaan. Naar Lummen kan niet
iedereen. Uitzenden naar een binnenlands tornooi of net buiten de grens? Ja
Bo krijgt elk jaar een inschrijving voor een tornooi in Santa Suzanna (Spanje). Misschien
iets voor de kampioenen 50+? 

- In de veronderstelling dat pc Omega maar met 1 ploeg in een andere club gaat spelen. En
de club vindt geen andere oplossing. Kunnen die spelers dan door de PFV vrij  gegeven
worden? 

- Interprovinciaal dames tornooi: hebben we 10 terreinen nodig. Limburg wil nooit komen
omdat het te ver is. We hebben een club in Beveren, dichter bij Limburg. We zullen de
vraag stellen aan Limburg of ze dit jaar wensen deel te nemen.

- Ontmoeting Oost-West 50+: de beker is aan vervanging toe, is momenteel bij PC Chapoo.

Einde vergadering 22u45

Volgende vergadering op 13 juni 2019 in
Huis van de Sport Gent - Zaal Gentbos

Catherine Mortier
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