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Kampioenenviering 14 mei 2022 – Oostakker.

Beste sportvrienden, kampioenen en genodigden,

Toen 4 jaar geleden, in mei 2018, zowat dag op dag, Guy en François ontslag namen,
kwam ik voor de keuze te staan : het vaandel overnemen of eveneens de handdoek
gooien. Ik kon echter niet vermoeden dat het allemaal zo’n vaart zou nemen. Met het
zomer circuit 50+ voor de deur hadden we weinig tijd om veel te overleggen en moesten
we dan ook dadelijk aan de slag. Immers, ik kon het niet over mijn hart krijgen de 50
plussers dat fantastisch zomers gebeuren te ontzeggen.
Het eerste jaar was vooral een verkenningsronde, waarbij ik stilaan een plan van aanpak
voor de komende jaren heb uitgetekend. Vandaag durf ik te stellen dat een behoorlijk
deel ervan al is gerealiseerd : het bouwen van een sterk team PFV OVL. De kennis
opgedaan onder de leiding van Guy en François was uiteraard meer dan nuttig. Daarom
wil ik Guy en François nogmaals danken voor de inzet tijdens hun ambtsperiode, PFV OVL
zou vandaag niet zijn wat het is zonder de inspanningen die zij hebben geleverd.
(applaus).
Ik probeer vooral naar de clubs en spelers en speelsters te luisteren : zonder hen zouden
we als PFV OVL zelfs niet bestaan. Soms krijg ik goede ideeën voorgelegd en probeer ik
dan ook, in de mate van het mogelijke, deze mee te nemen in de manier waarop we
binnen PFV OVL werken. Feit dat we in Oost-Vlaanderen blijven groeien, desondanks de
moeilijke jaren, bewijst dat hard werk vruchten levert. En daar zijn we blij om.
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De digitalisering van de sport in het algemeen en dan meer specifiek in onze
petanquesport is meer dan een noodzaak geworden. In de voorbije 2 jaar heb ik dan ook
gesleuteld aan oplossingen voor de verwerking van de competitie. En ik denk dat dit
aardig is gelukt. Het is nog niet af, er staan nog een paar mijlpalen in mijn agenda voor
het komende jaar. Zo ondermeer zal nationaal ook gebruik worden gemaakt van onze
digitale oplossing en ook in de Waalse federale reeksen is de kans groot dat het eveneens
wordt ingezet. Hiermee heeft Vlaanderen een stempel gedrukt op de werking en groei
van onze sport.
Het volgende project omvat de nodige oplossingen voor de clubs, namelijk het beheer
van hun tornooien. Op basis van wat de toepassing gebouwd voor de kampioenschappen
zullen we ook voor de zomertornooien zorgen voor een elektronische verwerking
(inschrijvingen, etc). Ik hoop nog voor eind mei deze toepassing toegankelijk te maken
voor de Oost-Vlaamse clubs.
Tot slot wil ik persoonlijk mijn bestuursleden bedanken voor hun inzet, hun
medewerking en vooral dat ze mij al zolang hebben kunnen verdragen. Zelf weet ik dat ik
de lat soms nogal hoog leg maar dat neemt niet weg dat we als PFV OVL team ook hoog
scoren.
En ook de clubs en spelers wil ik bedanken want wat ze in de voorbije
kampioenschappen hebben gerealiseerd is uitzonderlijk : overal staan we op de foto met
titels en medailles en hopelijk kunnen we dit jaar er nog een of meerdere Belgische titels
aan toevoegen. Ik ben een fiere voorzitter want dit is het mooiste geschenk dat ik in
ontvangst kan nemen … doe zo voort, wij staan achter jullie.
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