
Verslag Bestuursvergadering PFV-OVL

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN vzw

              AFD. OOST-VLAANDEREN Datum : 13 oktober 2022
via Skype om 19u30

Aanwezigen : 
R. Vansnick Provinciaal Directeur / secretaris
P. Minnaert Provinciaal Directeur Sport
C. Mortier Provinciaal Penningmeester a.i.
M. Van de Wielle Verantwoordelijke Dames
C. Naudts Jeugdverantwoordelijke
Ph. Dhont Jeugdtrainer

Verontschuldigd
G. Segers Verantwoordelijke Scheidsrechters
P. Verstricht Public Relations
B. Baudoncq Raadslid
M. De Spiegeleer Medewerker

1. Opnemen aanwezigheden
Gino en Martin konden er niet bij zijn. Bo en Paul vallen telkens uit (melding = niet 
beschikbaar). We zullen gaande weg proberen ze er bij te halen.

2. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van 10 mei 2022 wordt goedgekeurd. 
Er zijn nog enkele sportleidervergaderingen geweest.

3. Administratie –communicatie 
- De  meeste  communicatie  is  vooral  geweest  rond  de  competitie  opbouw  en  de

opvolging van de sportleidersvergadering. Heel wat heen en weer gemaild. Maar dit
alles heeft geresulteerd in de opbouw van de competitie. Verder bekijken onder het
puntje sport.

- Wijzigingen van bestuur van clubs – ook verwerkt in de website
- Laatste  communicatie  die  voor  tumult  gezorgd  heeft  i.v.m.  het  aanbieden  van

boterhammen. Pc Reynaert heeft een overzicht van de kosten gemaakt, op jaarbasis
komt dit bij hen op +/- 3000,00 euro. Het is een vrije keuze van de clubs. Ze moeten
achteraf niet komen zeggen dat we ze niet verwittigd hebben. Ook niet Vlaams en
Nationaal? Dit is geen materie van de provincie.  In een bepaalde club leggen de
spelers bijeen om de bezoekers boterhammen te geven. 

- Er is nog communicatie van een speler van KPC De Bevers rond het beschadigen
van een deurpomp. Volgens informatie zou het gaan om normale slijtage. 

4. Financiën
- Alle  clubs  hebben  hun  factuur  voor  het  inschrijfgeld  van  de  provinciale

wintercompetitie ontvangen. Bij nazicht van de boekhouding hebben nog niet alle
clubs  hun  facturen  betaald.  Catherine  stuurt  morgen  een  rappel  naar  de
desbetreffende clubs. 
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- Niet  alle  afrekeningen  van  het  50+  circuit  zijn  ingeboekt.  Dit  wordt  eerstdaags
aangevuld.

- Op  15/11  wordt  de  provinciale  boekhouding  gecontroleerd  door  het
boekhoudkantoor SBB. Dit geldt ook voor de andere provincies.

5. Sport
- Overzicht competitie 2022-2023

o Vanuit het digiblad is gebleken dat er problemen zijn met Gmail adressen. 
o Door de 3de en 4de afdeling in ALL CAT zijn we in die competitie vroeger gestart

en spelen we 3 speeldagen langer. De start is probleemloos verlopen. 
o Het digiblad heeft wijzigingen gehad omdat dit ook voor de nationale competitie

moet dienen. Maar dit loopt niet zoals het moet. 
o Binnen onze competitie zijn er nog geen incidenten geweest, alles loopt vlot. 
o Binnenkort zal het klassement dynamisch zijn, gewoon in real time – men kan de

uitslagen zien zoals ze binnen komen.
o Wat de licenties betreft zijn er nog perikelen. Bijna geen informatie vanuit de

PFV.  We  zitten  met  een  verschillende  structuur.  Vlaams-Brabant  heeft  ook
Waalse clubs die  deelnemen.  Er  zal  voor  VBBH een ander bestand gebruikt
worden.

o De  verdeling  van  de  reeksen  is  gebeurd  volgens  de  afspraken  die  in  de
vergadering met de clubs beslist  werden.  Op die vergadering had pc Apollo
gevraagd om niet deel te nemen in de hoogste reeks. We zijn de clubs afgegaan
die  volgens  het  eindklassement  in  aanmerking  kwamen  om  te  stijgen.
Uiteindelijk hadden we geen enkele kandidaat die in aanmerking kwam. Dan
heeft zich 1 club aangemeld, op voorwaarde dat iedereen daar mee akkoord
ging. Dat was pc Donkmeer.  Dit werd door de aanwezige clubs aanvaard. We
hebben dit  vroeger  ook  reeds  gedaan  zie  pc  Zelzate.  Ook  dit  jaar  heeft  pc
Zelzate  een  daling  gevraagd.  Alle  wijzigingen  zijn  altijd  gebeurd  in
overeenkomst met alle clubs. Kpc Alosta was niet aanwezig op die vergadering.
Er worden allerlei geruchten verspreid dat het bestuur deze beslissing alleen
neemt, doch de clubs hebben dit tijdens de sportleidersvergadering beslist.

- Mogelijke bijkomende addenda aan reglement
o Wat  niet  leuk  is  dat  men  reglementen  uitbrengt  enkele  dagen  voor  de

competitie begint.  De Vlaamse dames hebben plots gezien dat  zij  niet  meer
Vlaams en provinciaal mogen spelen, is echter foutief : mogen dat wel nog.

o Een dame in de hoogste reeksen is geen promotie voor de dames. Dit is geen
opbouw  eerder  een  afbreuk.  Het  beste  bewijs  is  de  interprovinciale  dames
ontmoeting. 

- Evaluatie circuit 50+ 2022
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o Het was terug een succes. Het is duidelijk dat het circuit bij bepaalde clubs niet 
resulteert in de klassieke bezetting als de andere clubs zoals pc Stekene. Pc 
Apollo en kpc Alosta. Deze clubs zijn ook wat minder door de ligging. 

- Oost-West 50+ tornooi
Dit  is  vorig  jaar  niet  doorgegaan  door  Corona.  West-Vlaanderen  is  terug
geïnteresseerd om mee te doen. Normaal zal dit rond december plaatsvinden. Het
zal  in  West-Vlaanderen  doorgaan.  Rudi  neemt  nog  contact  op  met  Stefaan.  Er
nemen 10 tripletten per provincie deel. Meestal tripletten uit deelnemende clubs uit
Senior League.

- Wintertornooien
o Er zijn nog maar 4 clubs binnen. Het zijn de klassiekers. Er is niet zo veel ruimte

meer voor tornooien. 
o Wij zullen de indoor begin april doen. Normaal moet de indoor gedaan zijn voor

het einde van de transferperiode.
o We moeten ook aan de clubs vragen welk kampioenschap ze willen inrichten.

Ook afhankelijk van de speelformule. De poules zijn niet meer in trek omdat de
spelers op tijd spelen niet goed vinden. Het is opmerkelijk dat het enkel bij de
hogere klasse is. Bij het circuit wordt er nooit gediscuteerd. Het is alleen op die
kampioenschappen dat ze discussiëren. 

6. Dames
- Tornooi 1/11 interprovinciaal damestornooi

Dit gaat door op de terreinen van pc Terheiden, op de nieuwe locatie. Alle dames
van Oost-Vlaanderen zijn op de hoogte van hun selectie. Gino gaat zorgen voor een
scheidsrechter  .  Monique  heeft  al  alle  info  van  onze  dames  ontvangen  qua
aanwezigheden  en  maten  truien.  De  andere  provincies  moeten  nog  bevestigen.
Iedereen moet eens de kans krijgen om aan dit tornooi mee te doen. Waarom pc
Terheiden? Zij hebben wat steun nodig. Ze hebben 10 terreinen, De provincie is terug
aan het uitkijken naar een aandenken voor de dames. De keuze is gevallen op een
zwarte toilettas. 

- De problematiek van de Vlaamse dames was het echt dramatisch. Pc Spem heeft
een mail gekregen van hun provinciale voorzitter dat alles blijft zoals het was. Zoals
het reglement het schrijft mogen de heren en de dames na 2 keren niet meer de
zondag aantreden. Rudi heeft een mail gestuurd naar de clubs dat het probleem van
de baan is.

Een idee van Rudi om een dames tornooi te organiseren met een aantal tripletten of
doubletten  van  Vlaanderen  tegen  Wallonië.  Om  te  zien  waar  staan  we  met  de
dames.
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7. Jeugd
o De jeugdtrainingen lopen zeer vlot en zeer goed. Het is zeer druk. Zaterdag hebben

wij 30 inschrijvingen en daar bovenop 6 die er vroeger niet bij konden zijn. Heel veel
nieuwe, ook veel miniemen.  veel  testen van kinderen die andere kinderen willen
laten proeven van de sport.  Ook al  de gevestigde waarden zullen aanwezig zijn.
Vanaf juni kregen we al de vraag wanneer de trainingen doorgingen. Op de training
in pc Niel  hebben we door zowel ouders als  kinderen veel vragen gekregen. pc
Chapoo zou in december een tornooi voor de jeugd willen organiseren. Heeft Guy al
de gegevens doorgestuurd? 

o Er  waren  vroeger  al  afspraken  gemaakt  met  pc  Haeseveld.  Als  er  een  datum
afgesproken wordt is het beter om die te behouden. 

o Cindy heeft mails gestuurd naar alle clubs dat de trainingen opnieuw zouden starten.
Van de clubs die antwoorden hebben wij gekeken welke de mogelijkheden waren
om te passen in de kalender (comp, en tornooien + persoonlijk). 5 of 6 clubs hebben
geantwoord. Er werden meerdere personen per club aangeschreven. Cindy heeft de
clubs genomen die direct gereageerd hebben op haar mail. Als ze niet antwoorden
kan ik ze niet inplannen. Er is een club – pc Gent – die het niet binnen kunnen doen.
We moeten wachten tot het beter weer is. 

o Rudi vindt het echt vervelend als mensen hem aanspreken en dat hij  niet op de
hoogte  is.  De  eindverantwoordelijkheid  berust  bij  Rudi.  Er  worden  beslissingen
genomen boven ons hoofd. We weten niet eens wie er komt. Er staat op Facebook
dat er 2 toppers komen. Wie zijn die? Dat moet een verrassing zijn. Wij worden er op
aangesproken en wij weten van niets. Vooraleer er iets op een Facebook geplaatst
wordt moet de provincie op de hoogte zijn. 
Cindy : Reinold met Tim en de PFV hebben deze beslissing genomen. 
Rudi : dan moet de PFV maar voor de kosten opdraaien als wij niet mogen beslissen 
wat en hoe. 

o Cindy : Bij het versturen van de mail naar de clubs stond het bestuur van PFV Oost-
Vlaanderen in CC. Niemand van het bestuur heeft gereageerd op deze mail.  

o Cindy : Iedere leeftijdscategorie heeft zijn eigen coaches. Junioren en beloften zijn dit 4
personen met o.a. Renaat. Voor de cadetten is dit Marc Op De Beeck en bij de miniemen
is dit Dirk De Valck.

o Cindy zal de lijst met de namen van de deelnemers aan de training van nu zaterdag
doorgeven. 

Er wordt ook gezegd dat de jeugdwerking naar Vlaams-Brabant, BH zou gaan.
Philip en Cindy weten ook niet waarom iemand geselecteerd wordt. 

Monique  :  Oost-Vlaanderen  had  een  fantastische  jeugdwerking  maar  die  wordt
weggezogen door anderen. Men is van alles aan het proberen om Oost-Vlaanderen niet
meer de sterkste provincie te laten zijn. Er worden veel onwaarheden en valse geruchten
over Rudi gezegd. Dit kan zo niet verder en moet stoppen. Hij zet zich 100% in voor de
petanquesport. 
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8. Varia
- Er is een groot probleem met het afleveren van nieuwe licenties. De clubs moeten

soms 2 weken wachten op een licentie. 
- Een voorstel  voor  de  wintertornooien? In  een A  en  B categorie.  Eerst  nog een

sportleidersvergadering met de clubs beleggen. De deelnames aan de tornooien
gaan achteruit. Men stimuleert de piratentornooi. Een tornooi in categorie A alleen
voor  spelers  uit  nationaal  en  Vlaams;  een  tornooi  in  categorie  B  is  enkel  voor
spelers van de provincie. Er is maar een systeem om iets succesvol te maken nl.
door een brede basis te creëren. Aandacht besteden aan de zwakke schakels om
zo alles sterk te maken. 

Rudi zal morgen het sportcomité consulteren om te beslissen hoe de jeugdwerking verder
moet werken. Hij dankt iedereen voor de goede samenwerking. 

Einde vergadering 22u10
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