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Gelet op de beperkte beschikbaarheid en de combinatie van functies werd het verslag beperkt gehouden 
tot de essentie van de besprekingen. 

1. Opnemen aanwezigheden

2. Goedkeuring verslag 5 juli
Verslag werd goedgekeurd.

3. Briefwisseling

 geen bijzondere meldingen.

4. Financiën  :
(a) ontslag penningmeester Johan Van de Casteele.

Door het ontslag van Johan Van de Casteele staan we terug aan de startlijn wat betreft
beheer financiën. De drukte rond het circuit heeft Rudi niet toegelaten de nodige schikkingen
te  treffen  om  de  vervanging  te  realiseren.  Zelf  zal  hij  in  eerste  instantie  trachten  een
overzicht  te  maken  van  de  toestand  van  de  rekeningen,  inkomsten  uitgaven.  Tegen  de
volgende vergadering zal een overzicht beschikbaar zijn.
Een onderhoud met Catherine Mortier heeft een positief resultaat opgeleverd. Het is kwestie
van een datum te kunnen prikken in de overdrukke agenda om samen met haar de lopende
zaken in financiën door te nemen en de boekhouding over te dragen.

5. Sport
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(a) indeling reeksen wintercompetitie 2018-2019
Op basis van de inschrijvingen en rekening houdende met de vraag om zoveel mogelijk de bye’s
weg te  werken werd een voorlopige  reeksindeling samengesteld.  Deze  werd voorgelegd op de
sportleidersvergadering  (die  gehouden  werd  net  voor  deze  vergadering)  en  de  clubs  hebben
geopteerd voor volgende indeling in de ALL CAT :
– Ere : 10 ploegen / 1ste : 10 ploegen : 2de, 3de en 4de afdeling : 11 ploegen.
Met deze indeling zal gewerkt worden aan een eerste versie van de competitiekalender, waarbij we
dus een aantal ploegen zullen moeten doorschuiven uit de lagere reeksen.

(b) sportleidersvergadering

De sportleidersvergadering heeft interessante informatie opgeleverd. Zo hebben een aantal clubs
heel  duidelijk  geformuleerd  dat  de  personen  die  door  hun  wangedrag  de  petanque  wereld  in
diskrediet brengen streng moeten worden gestraft. De clubs vragen ons dan ook met aandrang de
nodige acties te ondernemen opdat hier werk wordt van gemaakt op hoger niveau.
Ook werd gevraagd rekening te houden met de overeenkomsten omtrent tornooien georganiseerd
onder PFV bescherming. Er wordt om respect gevraagd van de afspraken omtrent vastgelegde en
beschermde tornooien en zeker geen andere tornooien op te zetten op die  data.  PFV OVL zal,
indien  nodig,  optreden  en  de  voorziene  sancties  hanteren  tegen  de  clubs  die  deze  regels  niet
respecteren.

6. Activiteiten – tornooien
(a) Dag van de Dames : 

Er was een goede opkomst op de dag van de dames. 59 dames en 13 heren hebben deelgenomen
aan de Meli-Melo, de barbecue was in orde. Velen hebben ons gefeliciteerd en vragen om dit zeker
volgend jaar opnieuw te organiseren.

(b ) dames interprovinciaal tornooi 1 november

Dit tornooi zal doorgaan in de lokalen van Schorpioen.
Limburg heeft gemeld niet te zullen deelnemen aan het tornooi. Vlaams Brabant en Antwerpen
hebben  toegezegd,  West-Vlaanderen  moet  nog  bevestigen  maar  is  alleszins  geïnteresseerd.
Monique zal de verdere opvolging van dit project doen.

(c ) Tornooi Oost – West-Vlaanderen 10 december
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Vraag werd gesteld aan West-Vlaanderen om opnieuw deel te nemen aan dit tornooi. Traditioneel
gaat  het  om 10 tripletten van West-Vlaanderen tegen 10 tripletten van Oost-vlaanderen,  in  3
ronden. De Oost-Vlaamse clubs uit Senior League zullen worden aangeschreven om elk 1 tripletten
te laten aantreden. Er is nog voldoende tijd om dit te realiseren.

7. Varia


De volgende vergadering zal doorgaan op dinsdag 5 september om 19u30 in de lokalen van PC 
Omega – Oostakker.

Vansnick Rudi
Secretaris PFV OVL
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