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

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

1. Opnemen aanwezigheden
Het is de laatste vergadering van 2020 en hopelijk de laatste die zo moeilijk verloopt waar we het 
hebben over wat kan, niet kan of wel kan.

2. Administratie - communicatie
 Noodfonds – clubs

We hebben via  het  VIV  voor  de  clubs  die  een dossier  hebben ingediend  hebben een bedrag
toegekend gekregen. Oorspronkelijk was er 27.000€ voorzien maar dit wordt meer omdat Sport
Vlaanderen beperkingen oplegt aan de federaties. Dat verschil gaat nu naar de clubs. We hebben
bevestiging gekregen dat het dossier goedgekeurd  werd door Sport Vlaanderen  en het VIV het
bedrag in januari zal  krijgen. Het is een vrij  ingewikkelde procedure. Het is extra werk voor de
boekhouding.
De terugbetaling lidgelden aan de clubs hebben wij niet vernomen als bestuurslid PFV. Via mail
van Peter Crauwels. Rudi kreeg hierover wel enkele telefoontjes.

 Provinciale vergaderingen : 
De algemene provinciale  vergadering dienen niet  meer georganiseerd te  worden en
worden vervangen door een sportleidersvergadering (zie hierna ASV2021).

 ASV 2021 – april
De ASV PFV zal wellicht doorgaan. Rudi heeft voorgesteld om dit te verplaatsen naar april en juist
voor de kampioenschappen. Die zou nu doorgaan op zondag 18/4 in Groot-Bijgaarden. Het BO
vroeg om de data voor de provinciale vergaderingen door te geven. Dit zijn geen verplichtingen
meer, worden vervangen door een sportleidersvergadering. Daar een audit geven van het voorbije
jaar. Hiervoor zo vlug mogelijk een datum doorgeven. Even nakijken in het HVDS. Wachten op de
versoepelingen.  Mogelijks  in  de  maand maart.  Er  is  gezegd  dat  de  kampioenschappen  zullen
doorgaan. Voor de Belgische is dit een andere zaak. Dit jaar stond de ASV BPF gepland in maart,
maar die is niet doorgegaan.
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Voor de kampioenschappen de vraag stellen aan de clubs die in 2020 geselecteerd waren of zij die
terug willen organiseren. De PIB zal niet doorgaan.  De kampioenschappen beginnen met PKD.
Rudi  zal  deze  week  aan  de  clubs  vragen  om  te  bevestigen  of  zij  het  kampioenschap  willen
organiseren. Er zouden clubs kunnen van tussen vallen als zij niet overeind blijven. Rudi bezorgt
een lijst met de data vergaderingen en organisaties 2021 van PFV. 

3. Financiën
 Afsluiting boekhouding 2020

Catherine geeft toelichting bij de laatste verrichtingen op de rekening. 
Speciaal punt: het voorschot voor de jeugdwerking geldt voor het nieuwe jaar. Daar wij nu 
werken met een dubbele boekhouding kan dit bedrag overgedragen worden naar volgend 
boekjaar. Dit is gebeurd en staat op rekening 493000.

4. Sport
 Annulering wintercompetitie 2020-2021

Op het BO werd beslist om deze competitie te annuleren omdat er geen enkel 
perspectief is om deze veilig op te starten. Wij hadden al beslist om geen facturen op 
te maken. We gaan er van uit dat we de competitie 20/21 kunnen opstarten. Wat als 
die niet doorgaan? Beter wachten op de beslissingen van de overheid. Wachten op het
openen van de horeca. 

 Voorbereidingen provinciale kampioenschappen
Best even de clubs in maart polsen over hun deelname. Maar de clubs zijn dicht hoe 
gaat dit dan? Via hun website of facebook. In maart start terug de transferperiode. 
Zoals wij gehoord hebben zijn er leden die dit jaar geen licentie genomen hebben. Dus
zijn die vrij. Misschien minder transfers want niemand heeft gespeeld. We kunnen 
geen voorbereidingen treffen, we moeten ook de mogelijkheid voorzien om eventueel 
binnen te spelen.

 Planning sportleidervergadering – zomer – winter 2021
De PFV vraagt om zo vlug mogelijk de datum van deze vergadering te kennen omdat 
iemand van het dagelijks bestuur aanwezig wil zijn. We hebben nu ook eigenlijk niets 
te vertellen. Voor maart kunnen wij niets doen. 
Rudi pikt even in op het voorstel van Guy om een provinciale beker te spelen. Het 
concept is dat elke club met zijn competitie ploegen zouden spelen. De Vlaamse en de
nationale ploegen zouden ook meedoen. Ten laatste beginnen in maart starten om 
het te kunnen afwerken voor april. Er moet alle weken gespeeld worden, geen 
weekends van tussen laten. Die transfer periode zit er ook tussen. Het is een goed 
voorstel maar qua timing is het moeilijk. We hebben ook geen zicht op wanneer de 
horeca mag starten. Neem dat we in februari het startshot krijgen om te starten. Doen 
we het dan of niet? Navragen of de clubs geïnteresseerd zijn om deel te nemen. Als we
de helft hebben dan zou het al mooi. Voorlopig op de agenda te plaatsen. 
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Van Martin hebben we al een kalender gekregen waar het merendeel van de zaken al 
ingevuld is. Het 50+ circuit ook op de kalender van activiteiten zetten die kunnen 
doorgaan. Tijdens de laatste BO is ook de beslissing genomen om in de Vlaamse 
competitie bij de heren 2 dames verplicht op het blad en 1 dame verplicht op het 
terrein te staan en dit gedurende 3 ronden. Er zal geen dames competitie meer zijn. 
Omdat er te weinig clubs deelnemen, teveel OVL clubs. Zo kunnen ze ook terug niveau
halen in functie van selecties. 

5. Varia
 Vanuit de PFV is naar de Belgische koepel een vinger opgestoken om hun niet meer te 

subsidiëren voor deelname zonder dat er Vlaamse spelers meegaan. Er is een brief verstuurd, 
maar nog geen reactie gehoord van de Belgische. Er was vorig jaar een afspraak gemaakt dat 
er voor de EK’s om de 2 jaar het de Vlaamse federatie is die een selectie stuurt. Het moest in 
maart dit jaar beslist zijn op de ASV van de BPF maar die is niet doorgegaan.

 Het magazine is voor de laatste keer op papier afgeleverd. Het is een grote kost. Vanaf nu zal 
het digitaal verstuurd worden.

 Internationale jeugd: wij gaan een jaar vroeger naar boven dan de andere landen.
 De tuchtcommissie heeft een vonnis geveld voor de 2 maar de termijn moet nog vastgelegd 

worden. 
 Jeugd jonger dan 12 jaar mag trainen. Het mag binnen. De ouders mogen niet aanwezig zijn. 

Eventueel op de agenda zetten. Het moet een officiële trainer zijn. Misschien in pc Stekene?
 In Antwerpen starten ze volgend jaar met een recreanten competitie. Is dat iets voor ons? 

Recreanten wensen enkel in de clubs gezellig samen te spelen. We gaan al werk genoeg 
hebben om alles op te starten. Als wij pas in april mogen starten dan zitten wij nog met de 
competitie inschrijvingen die afsluiten in juni. Misschien als alles blijft zoals dit jaar moeten 
wij geen nieuwe kalender maken. Misschien zullen er bij de 50+ ploegen afvallen.

 Het is belangrijk dat wij aan de clubs vragen om hun administratie van hun leden op punt te 
houden, zoals o.a. de overleden leden: 1) voor een correcte administratie en 2) de PFV moet 
bij Sport Vlaanderen een ledenlijst indienen voor de subsidies. 

 Voor de kampioenschappen zouden wij proberen om alles digitaal te doen. Voor de 
competitie zou de PFV voor de inschrijving voor alle provincies hetzelfde systeem gebruiken.

 In het kader van de competitie dient men na te gaan of een attest van vaccinatie moet 
worden voorgelegd om een licentie te krijgen. Voorstander in de 50+ categorie. Als dit zou 
mogen dan moeten wij dit meenemen. Toch eerst grondig inlichtingen inwinnen of dit 
wettelijk kan. Een vakje daartoe opnemen op het wedstrijdblad.

 Rudi wenst iedereen een goed eindejaar. Het zou het laatste kunnen zijn met Covid-19. 
Volgend jaar wordt het Covid-20 (grapje). 

Einde vergadering 20u55
Verslag opgemaakt door Catherine Mortier
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