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1. Opnemen aanwezigheden

2. Goedkeuring verslag vergadering 11 Januari 2018
Het verslag van de vergadering van 11 januari werd goedgekeurd.

3. Briefwisseling :
(a) Lidkaarten leden PC Donkmeer

PC Donkmeer meldt dat licenties van nieuwe aangesloten leden niet werden ontvangen. Het
PFV secretariaat heeft de nodige opvolging gedaan zodat de betrokken personen beschikken
over hun licentie. 

(b) Melding door PC Eeklo – mogelijke stopzetting
In een mail van 17 januari meldt Michael De Craene de mogelijke stopzetting van deelname
aan  de  wintercompetitie  van  het  komende  seizoen  2018-2019.  Guy  heeft  de  vragen
beantwoord die gesteld werden in kader van vrijheidsaanvragen van de competitiespelers.

(c) Sportdienst Beveren.
Schrijven van de sportdienst Beveren ontvangen met de vraag om opnieuw deel te nemen
aan de personeelssportdag op 8/6/2018. Gevolg aan dit schrijven zal gegeven worden door
Paul Verstricht.

(d) Wijziging datum jeugdcircuit Oost-Vlaanderen.
Tim Pennoit (PFV) meldt ons de wijziging van datum van het jeugdcircuit provincie Oost-
Vlaanderen. De nieuwe datum wordt zaterdag 26 mei. 
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(e) Verslag dagelijks bestuur PFV – PC Terheiden terreinen.
Het verslag van het dagelijks bestuur PFV onder punt 4maakt melding van “De provincie
heeft dit afgekeurd.” De provincie Oost-Vlaanderen heeft op basis van een ingediend plan 6
terreinen goedgekeurd voor competitie. De vraag om tijdens de competitie dagen recreanten
te  laten  spelen  tussen  de  pleinen  gebruikt  voor  de  competitie  is  door  de  PFV OVL  niet
goedgekeurd.

4. Financiën
Catherine bezorgt ons een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de maand Januari. Zij
volgt de boekhouding op na de overdracht door Nicky. In de nabije toekomst zal Johan Van
De Casteele  de  boekhouding  overnemen  van  Catherine,  met  de  nodige  begeleiding  door
laatst genoemde.

5. Activiteiten – tornooien
(a) ASV  PFV 

Volgende  leden  van  PFV  OVL  bestuur  zullen  deelnemen  aan  de  Algemene  Statutaire
Vergadering van de PFV : Guy, François, Paul, Bo, Gino en Rudi.

(b) Feestviering 7 april 
De kosten voor de aankoop van de bekers bedraagt 1.438 euro. Door volgende clubs werd
reeds een beker geschonken : PC Reynaert; PC Gent, PC Moeskroen, PC Omega, PC Actief
Beveren, KP Mistral, PC Patijntje.

6. Jeugdwerking
Op 3 februari vond de eerste jeugdtraining plaats op PC Omega. Er waren 9 jeugdspelers
aanwezig. De training verliep vlot en de aanwezigen waren tevreden. Er werden boterkoeken
aangeboden aan de aanwezigen. De voorbereiding voor de beker Borré werd besproken met
de  trainer  Dirk  De  Valck.  Er  dienen  nog  verdere  afspraken  gemaakt  te  worden  om  een
definitieve selectie mogelijk te maken.
De volgende training gaat door op PC Donkmeer op zaterdag 3 maart.
Het  jeugdcircuit  georganiseerd  door  Oost-Vlaanderen gaat  door  op zaterdag 28/5 op PC
Haeseveld. 

7. Varia

(a) Lijst websites Oost-Vlaamse clubs
François heeft, op vraag van Alain Garnier, een overzicht gemaakt van de websies van de
Oost-Vlaamse clubs. Dit ter voorbereiding van de ASV van de PFV. 

(b) Adressen clubs.
Het  is  belangrijk  voor  de  communicatie  met  de  clubs  dat  de  adressen  correct  worden
beheerd.  Daartoe  dienen  de  clubs  de  nodige  aanpassingen  door  te  voeren  in  Axoni  en
eventuele wijzigingen door te geven aan PFV en PFV OVL secretariaat.
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Het PFV OVL secretariaat zal de clubs aanschrijven (per email) om te zorgen dat we over de
juiste gegevens beschikken betrefende de respectievelijke besturen.

(c) Indoor 2018
François zal de lijst van locaties (clubs) opmaken voor de indoor kampioenschappen op basis
van de ontvangen kandidaturen.

(d) Scheidsrechter examen 
Er zijn 2 kandidaturen van PC Reynaert ontvangen voor het examen van scheidsrechter. 

(e) Speelkaarten kampioenschappen 
Guy doet het nodige opdat we kunnen beschikken over de speelkaarten voor de komende
kampioenschappen.

(f) Programma kampioenschappen 
De nodige werkzaamheden worden gepland om een nieuw programma voor de komende
kampioenschappen te kunnen verwerken. Ook voor het 50+ circuit zal gezorgd worden voor
de nodige programmatuur.

(a) Affiches voor de kampioenschappen 
Martin heeft een voorstel van afches gemaakt voor de komende kampioenschappen. Mits
wat kleine aanpassingen kunnen deze gepubliceerd worden.

De volgende vergadering zal doorgaan op donderdag 8 maart om 19h30 in KP Mistral te 
Destelbergen-Heusden.

Vansnick Rudi De Maesschalck Guy
Secretaris PFV OVL Directeur PFV OVL
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