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Verslag Bestuursvergadering PFV-OVL 

11/08/2016 in Zaffelare 
(Sporthal ’t Veerleveld) 

 
 
 
 
 

 
 
Aanwezig:       Verontschuldigd: 
G. De Maesschalck Provinciaal Directeur 
F. De Troch  Adjunct Directeur Sport  A. Kerkhoff 
N. Carlier  Provinciaal Penningmeester  D. Van Gheyt 
M. De Spiegeleer Web administratie   G. Segers 
P. Verstricht  Public Relations     
B. Baudoncq       Afwezig 
R. Lepierre       J. Szygowski 
J.P. Vanacker 
F. De Brauwer 
 
1. Goedkeuring Verslag vergadering 09/06/2016 

Het verslag van deze vergadering wordt goedgekeurd. 
 
 
2. Briefwisseling 

2.1 Brief C. De Maesschalck – PC Reynaert. 
Chris kon zich moeilijk vinden met de kalender van de PWC 50-plus. 

2.2 Brief P. De Raeve - PC Chapoo 
PC Chapoo schreef een brief naar de PFV en alle clubs van Oost-Vlaanderen in 
verband met de autobus dat de PFV-OVL zou inleggen om “Petanque met een Hart” 
in Diepenbeek te steunen daar waar er die dag ook een tornooi was op PC Chapoo. 
 
 

3. Financiën 
Nicky geeft het financiële verslag van de maanden juli en augustus. 
 
 

4. Dag van de veteranen & dag van de besturen 
Nicky geeft een overzicht van de stand van zaken tot vandaag.  Gaat samen met Annik 
donderdag 18/8 naar de PFV (Tim & Catherine) om alles te finaliseren.  
 
 

5. Sportleidersvergadering 
5.1 Er waren enkele opmerkingen in verband met de kalender van de PWC. 
 François heeft hierop geantwoord. 
5.2  De datums voor de wintertornooien werden verdeeld.  Del lijst zal officieel naar 
 alle clubs gestuurd worden, na goedkeuring door het Sportcomité.  
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6. PWC 
De eerste 2 speelweken zullen op de website van de PFV-OVL geplaatst worden. 
Er wordt uitdrukkelijk aan de clubs gevraagd om niet de complete bestanden van de 
volledige kalender op websites of Facebook-paginas/groepen van de clubs te zetten 
(copyright van het boekje !). Overzichten/uittreksels voor de eigen club mogen wel 
gemaakt worden. 
 
François zal een vergadering beleggen met de ploegkapiteins en clubverantwoordelijken 
om het nieuwe reglement toe te lichten (na het verschijnen van de boekjes). 
Voorstel datum : maandag 26 september om 19u30 op KPC Schorpioen. 
       Actie:  François 
 
 

7. Varia 
-- 
 
 
 
 
 
N. Carlier       G. De Maesschalck 
Penningmeester PFV-OVL    Provinciaal Directeur PFV-OVL 
 
 
 

Volgende vergadering zal doorgaan op woensdag, 7 september  
om 19.30u in de lokalen van PC Gent 

 
 


