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VERSLAG BESTUURSVERGADERING PFV OVL 8 MEI 2014 

 

Aanwezig. 
G. De Maesschalck      Directeur 
A. Kerkhoff       Secretaris 
R. Borré       Directeur PFV 
C. Mortier       Penningmeester PFV  
H. Lambrecht      Sportverantw. 
F. De Troch       Sportverantw. 
R. Mortier       Scheidsrechter verantw. 
P. Verstricht       PR 
M. De Spiegeleer      Web adm. 
J. P. Vanacker 
N. Carlier 

Verontschuldigd. 
L. Vanhoutte       Directeur Adm. PFV 
B. Baudoncq 

Nieuw lid. 
Nicky Carlier (lid van KPC Mistral) zal de taak van penningmeester overnemen van 
Catherine Mortier. 
Wordt op 28 juni voorgelegd aan de raad van bestuur. 

Financieel verslag. 
Saldo op 05/05/2014 19561,41€. 

PC Omega heeft  nog steeds niet de opgelegde boete van 150€ gestort. 

Briefwisseling. 
W. Seminck vraagt aan de clubs om meer geld te geven aan de spelers van tornooien 
i.p.v. alleen geld te ontvangen van de spelers. 
Iedere club bepaalt zelf wat ze geven. 
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Voorstel van Martin : 
Uitslagen van zomertornooien op website plaatsen. 
Dit wordt goedgekeurd. 

Er is wel een PKGD veteranen, waarom terug geen belgisch kampioenschap  
inrichten? 
Is in het verleden geschrapt. 
Terug een voorstel binnen dienen naar de Raad van Bestuur. 

Kampioenschappen. 
PIB op Reynaert : problemen bij inschrijvingen maar direct kunnen oplossen. 

In de toekomst zullen de inschrijvingen via de website gebeuren (Martin zal kontakt 
opnemen met Johan Meersdom  van W. VL. 

Alle clubs Zelzate, Reynaert, Apollo en PC Gent hebben Guy en Henri zeer goed 
ontvangen. Alles was gratis voorzien voor hen qua eten en drank. 
Haeseveld had niets voorzien. 

Opmaak WK 2014 – 2015. 
De sportverantw. hebben een oefening gemaakt betreffende de nieuwe reeksen voor 
het WK 2014 – 2015. 
Het principe is om te proberen 10 ploegen per reeks te hebben. 
De nieuwe inschrijvingsformulieren zijn door Francois opgemaakt en zullen door Annik 
per e-mail naar alle clubs verstuurd worden. 
Deze moeten ondertekend door de club terug per post opgestuurd worden naar het 
secretariaat voor 20 juni. 

Provinciaal reglement zal aangepast worden tegenover federaal reglement. 

Circuit 50+. 
Start op 21 mei, tafel Henri en Roger, daarna zal Guy samen met Henri en Catherine 
de tafel doen. 

Dag van de Dames. 
Zondag 29 juni op PC Gent. 
BBQ betalend voor heren : 8€ pp. 
Inschrijvingen voor 20 juni bij Annik. 
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Jeugd. 
Het VKJ in Schorpioen is zeer goed verlopen dank zij de goede organisatie van 
Schorpioen. Waarvoor onze dank. 
C. Dahl en J. Van den Berghe zullen Danny assisteren bij de jeugdwerking. 
Voorstel : 
- inrichten têtê a tëtê tornooi voor alle jeugdspelers OVL 
- disco petanque op KPC Mistral tijdens kertsverlof 

Varia. 

Dag van de Veteranen en Besturen : 
Dit zal dit jaar doorgaan in R.C. Genk. 
Van zodra alle formulieren klaar zijn zullen deze verstuurd worden. 

Reinold : 
in 2016 zal dit plaats vinden in OVL, voorstel is domein in Deinze. 

De nieuwe zwarte werpballetjes met magneetpoeder zijn goedgekeurd en geldig vanaf 
1/01/2015. 
VMS werpballetje niet meer geldig vanaf 01/01/2018. 
Dit moet uitgebreid besproken worden op de sportleiders- en scheidsrechters- 
vergadering. 

 

Volgende vergadering 12/06/2014 om 19h30 in Sporthal Veerleveld Zaffelare. 

 

Secretaris PFV OVL    Directeur PFV OVL 
A. Kerkhoff      G. De Maesschalck 

 
  
 
  
 

     

 

 
 


