Verslag Bestuursvergadering PFV-OVL
PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN vzw

Datum : 28 december 2021
via Skype om 20u00

AFD. OOST-VLAANDEREN

Aanwezigen :
R. Vansnick
P. Minnaert
C. Mortier
G. Segers
P. Verstricht
M. De Spiegeleer

Provinciaal Directeur / secretaris
Provinciaal Directeur Sport
Provinciaal Penningmeester a.i.
Verantwoordelijke Scheidsrechters
Public Relations
Medewerker

Verontschuldigd
B. Baudoncq
M. Van de Wielle

Raadslid
Verantwoordelijke Dames

1. Opnemen aanwezigheden
Bo en Monique zijn verontschuldigd.

2. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van 21/10 wordt goedgekeurd.

3. Administratie – mail communicatie periode november-december
Inkomende mails:
 26/10 Mail van Franky V. aan PFV OVL : stopzetting functie jeugdverantwoordelijke
Franky V. biedt zijn ontslag als jeugdverantwoordelijke aan.
 28/10 Mail Dimitri J. aan PFV OVL : regels opstelling wissels
Mailcommunicatie omtrent werking DigiWB voor de wissels.
 28/10 Mail PC Zelzate aan PFV OVL : melding corona-besmettingen meerdere spelers
Melding van PC Zelzate meerdere spelers besmet (4 – attesten ontvangen).
 08/11 Mail PC Moeskroen aan PFV OVL : melding besmetting
 17/11 Mail Mistal aan PFV OVL : melding corona-besmettingen bij Mistral, uitstellen wedstrijd
 18/11 Mail Patrick W. (Mistral) aan PFV OVL : betreffende besmettingen – uitstel wedstrijd
Melding besmetting – antwoord bevestiging van uitstel wedstrijd.
 25/11 Mail Kurt P. (Chapool) aan PFV OVL : uitstel wedstrijd wegens ontbrekende spelers
Antwoord aan Kurt P. (Chapoo) wedstrijd was reeds uitgesteld en kan niet wegens afwezig zijn
van spelers nog verder worden uitgesteld.
 27/11 Mail PC Alosta aan PFV OVL : betreffende besmettingen – uitstellen wedstrijden
 01/12 Mail Christel D. (Haeseveld) aan PFV OVL : foutieve opstelling speler in wedstrijd 28/11
Op basis van de lijst spelers gespeeld melding van inbreuk 5.2.10. PFV OVL antwoord hierop : de
nodige controle worden op regelmatige basis uitgevoerd en desgevallend wordt het nodige
verslag opgemaakt om te behandelen door PFV OVL sportcomité.
 05/12 Mail Johan C. aan PFV OVL : jeugdtraining afgelasten ?
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Vraag om jeugdtraining af te gelasten. Antwoord door PFV OVL : wij volgen de situatie op de voet
en zullen desgevallend de training afgelasten indien dit niet veilig kan worden georganiseerd.
05/12 Mail PC Donkmeer aan PFV OVL : uitslagen en deelnemerslijst tornooi
08/12 Mail Chris D. (Reynaert) aan PFV OVL : onvolledige wedstrijd Chapoo – Reynaert
(sterfgeval)
vraag naar situatie voor de resterende ronde die nog moet gespeeld worden (stand 3-3).
10/12 Mail Didier T. (tuchtcommissie) aan PFV OVL : betreffende verslag aan bondsparket
Dossier wordt verwezen naar de tuchtcommissie wegens de ernst van de inbreuk.
10/12 Mails ivm wedstrijd Oudenaarde – Chapoo : uitgestelde wedstrijd
Gezien Oudenaarde geen eigenaar van de accommodatie is en op 9/1 niet kan beschikken over
de zaal blijft de uitgestelde wedstrijd op 12/12.
12/12 Mail PC Donkmeer aan PFV OVL : uitslagen en deelnemerslijst tornooi
14/12 Mail Martine P. (Chapoo) aan PFV OVL : betreffende uitgestelde wedstrijd Oudenaarde –
Chapoo
Melding van onvoldoende beschikbare spelers voor deze wedstrijd.
PFV OVL : bij nazicht van lijst gespeelde spelers zijn in totaal minstens 20 spelers beschikbaar
voor die wedstrijd.

Uitgaande mails:
 20/10 Mail PFV OVL aan clubs : gebruik CO2 meters
Een verduidelijking voor het gebruik van de CO2 meters in de clubs op basis van PFV advies.
 08/11 Mail PFV OVL aan clubs Hof ter Burst en Zelzate : uitstel wedstrijd van 3/11 naar 8/12
 12/11 Mail PC Gent aan PFV OVL : uitslag tornooi
 15/11 Mail PFV OVL aan Mistral – Reynaert : foutieve ploeg geselecteerd in DigiWB.
 15/11 Mail PFV OVL aan PFV Secretariaat : navraag duplicaat licentie Robin K.
Navraag of er een duplicaat van de licentie van Robin K. is gevraagd, antwoord van PFV
Secretariaat : neen
 15/11 Mail PFV OVL aan een aantal clubs : uitgestelde wedstrijden met vermelding van datum
 17/11 Mail PFV OVL aan clubs : advies om met mondmasker te spelen om corona besmetting
te vermijden.
 22/11 Mail PFV OVL aan Reynaert – Chapoo : uitstel wedstrijd
Bevestiging wijziging wedstrijddatum Chapoo E – Reynaert G 4 e AC naar 4/12/2021
 22/11 Mail PFV OVL aan clubs 50+ senior league : Oost-West tornooi afgelast
Melding aan clubs Senior League afgelasting Oost-West tornooi wegens corona.
 25/11 Mail PFV OVL aan bondsparket : overtreding artikel 5.2.6 en 5.2.8 Chapoo speler Robin K.
 Verslag PFV OVL sportcomité overgemaakt aan bondsparket wegens meermaals overtreden
van artikel 5.2.6 en art 5.2.8.
 25/11 Mail PFV OVL aan clubs : communicatie omtrent corona en mondmaskers
Algemene oproep om mondmasker te dragen tijdens het spelen en tevens ook de maatregelen
door overheid opgelegd strikt te volgen.
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4. Sport
- Stand van zaken wintercompetitie 2021
We hebben geluk gehad dat wij de heenronde hebben kunnen afwerken. We hebben maar een
paar wedstrijden moeten uitstellen. Gelukkig geen cluster uitbraken gehad en ook niet buiten
de clubs. Voor de 50+ hebben we nog een week te kort. Indien de terugronde niet kan hervat
worden dan wordt er een klassement opgemaakt.
De hoofdreden van het stopzetten van de competitie was dat er verschillende clubs geen
volwaardige ploegen meer konden opstellen. Niet dat we niet meer mochten spelen.
- Beslissingen sportcomité
Rudi overloopt alle inbreuken die tijdens de heen ronde gebeurd zijn.
De betrokken clubs zullen hiervan op de hoogte gesteld worden. Het klassement zal ook
aangepast worden.
Als men met een forfait toestand zit kan men dit niet ingeven in het wedstrijdblad.
- Oost-West ontmoeting
Misschien in februari of maart proberen om deze match te spelen.
- Herstart van de competitie
Beginnen met de wedstrijden die op die datum gepland staan.
- Transferperiode wordt met 1 maand verlengd
- PIB zal later gespeeld worden. Zo kunnen de nieuwe licenties op dat ogenblik uitgedeeld
worden.
- KPC De Bevers zullen in de oude brandweerkazerne hun nieuwe locatie krijgen.
- Tornooien: iedereen is vrij om op een zondag als er geen competitie is, een activiteit in te
richten. In de winter is een club beperkt tot het aantal terreinen die ze ter beschikking hebben.
Rudi heeft aangeraden om de schiftingen in de namiddag te spelen.
- Naar het schijnt zou Dimitri K. niet gevaccineerd zijn. Hij zou meegespeeld hebben op een
tornooi, zonder een CST te hebben. Op schorpioen was hij aanwezig en is iedereen gescand
geweest. Men mag van buiten naar de terreinen gaan zonder CST.
- Lastenboeken en reglementen voor de kampioenschappen: in poules en op tijd. Mogelijks met
het Swiss systeem. Het aantal deelnemers op nationaal en Vlaams ligt ook nog niet vast.
5.

Varia
- AV PFV zal doorgaan in de Waerboom (indien corona maatregelen goed zijn)
- Scheidsrechtersexamen zal doorgaan op 19/3. Er is veel vraag naar, zeker door Hendrik. Hij
zou mogen van Reinold. Gunther en Rudi hebben besloten om hem niet op te nemen in de lijst
van de scheidsrechters op het digiWB.
- Algemene vergadering PFV Oost-Vlaanderen
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Volgens de PFV statuten zou dit niet moeten. Wij gaan dit wel doen. Onze clubs hebben daar
recht op. Voorstel om dit op vrijdagavond 21/1/2022 te doen. Gevolgd door een receptie (als
dit mag wel te verstaan). Voorstel: Reynaert / Donkmeer en Mistral.
- Een Nieuwjaarsreceptie kan momenteel niet. Een tornooi met een etentje achteraf kan ook
niet.
- 23u regeling in horeca: de bar moet sluiten, alle drank/glazen moeten weg zijn, maar men mag
wel verder spelen.
- Bowling heeft een klacht ingediend tegen het VIV. Sport Vlaanderen heeft het VIV volledig
gelijk gegeven.

6.

Financiën
 Alle bestuurders hebben een overzicht en detail van de financiën via mail ontvangen
 Verslag ontvangen van SBB. Puntje 3 is niet correct m.n. de financiële transacties zouden niet
gebeuren door leden van het BO. In elke provincie zitten 2 leden van het BO PFV.
Aankoop kledij? Offertes ontvangen van Petanque Center en Petanque Store.
Petanque Store: foute schrijfwijze “Arbiter”.
We gaan voor de aankoop bij Petanque Store. Op deze offerte staat ook scheidsrechter materiaal.

Rudi dankt iedereen voor de goede samenwerking en wenst iedereen een goed eindejaar.
Einde vergadering 22u10
Verslag opgemaakt door Catherine Mortier
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