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Aanwezigen : 
R. Vansnick Provinciaal Directeur / secretaris
G. Segers Adjunct-directeur sport
C. Mortier a.i. Provinciaal Penningmeester
P. Verstricht Public Relations
G. Van Rossen Jeugdverantwoordelijke
B. Baudoncq Raadslid
R. Lepierre Medewerker

Verontschuldigd:
M. Van de Wielle Verantwoordelijke dames
M. De Spiegeleer Medewerker

1. Opnemen aanwezigheden
Rudi heet iedereen welkom en verontschuldigt Monique en Martin.

2. Goedkeuring verslag 14 januari
Verslag wordt goedgekeurd.

3. Briefwisseling
- klassieker: het niet ontvangen van uitslagen. Bepaalde clubs zeggen dat de computer kapot is. Of

ze sturen de uitslag naar naar Gino.
- correspondentie rond de ASV PFV in Groot-Bijgaarden. Het moet eenvoudiger kunnen. Als lid van

de PFV OVL kan je inschrijven voor jou club of voor de provincie. Rudi heeft het aan Heidi gevraagd.
Wat primeert? Rudi heeft alle namen doorgegeven. Wie bleef eten en wie niet? Is het de bedoeling
dat wij aan het onthaal helpen? Ja. Er zou een draaiboek moeten gemaakt worden. Dit zou handig
zijn wanneer er bestuur wissels zijn. PC Den Beiaard heeft geen uitnodiging ontvangen.  

- KPC Schorpioen heeft de uiteindelijke afrekening gemaakt voor de Dag van de Dames = 571,50 euro
(koffiekoeken ’s morgens + maaltijden).

- proforma factuur ontvangen van Geditrof. Paul heeft 5% korting verkregen. Dit zijn de trofeeën
voor de feestviering en de kampioenschappen.

4. Financiën  :
- Catherine bezorgt de vergadering een overzicht van de transacties tot 4/2/2019. 
- PC Donkmeer heeft meerdere facturen van de federatie betaald op rekening van PFV OVL.
- Rudi zal informeren naar een 2e bankkaart

5. Sport
- afhandelen competitie-wedstrijduitslagen met fouten

Maatschappelijke zetel:
Petanque Federatie Vlaanderen 
VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent
RPR : 0418.483.437
E-mail: secretariaat@pfv.be
Tel: 09 243 11 40
www.pfv.be

Provinciaal secretariaat:
Rudi Vansnick
Dendermondesteenweg 143
9070 Destelbergen
GSM : 0475 28 16 32
E-mail : secretariaat@pfv-ovl.be
IBAN: BE79 8906 1409 7533
www.pfv-ovl.be

Secretariaat administratief:
Adjunct Directeur administratief
Rudi Vansnick

Secretariaat sport:
Adjunct Directeur sport
Gino Segers



Verslag Bestuursvergadering PFV-OVL

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN vzw

              AFD. OOST-VLAANDEREN Datum : 14 februari 2019
Plaats : Huis van de Sport Gent

Rudi krijgt de oorspronkelijke Excel. Als ze een fout melding krijgen sturen ze een Excel door.
Moeskroen is het er ver over: heel dikwijls een foute opstelling. Ze hebben ook veel nieuwe leden.
Die ze dan inbrengen zonder de juiste nationaliteit. 
Gino: er zijn nu nog maar 2 à 3 wedstrijden te spelen. Maar vanaf volgend jaar gaan we strenger
zijn.  Rudi:  Dikwijls  worden  er  ook  typfouten  geschreven  in  het  mailadres.  Alex  kijkt  de
wedstrijdbladen niet goed na – veel opstellingsfouten.  Hij is zeer gedienstig, maar. 

- provinciale kampioenschappen
De  lijst  met  kandidaturen  wordt  overlopen  en  na  overleg  worden  ze  aan  volgende  clubs
toegewezen: 
PKD – 04 mei 2019: pc Haeseveld
PKGD – 12 mei 2019 : pc Gent
PIB all cat – 28 april 2019: pc Reynaert
PIB vet – 08 mei 2019: kp Mistral
PKT – 05 mei 2019: kpc Schorpioen
PK vet (H-tr + D-db) – 15 mei 2019: pc Apollo
VKGD – 16 juni 2019: kpc Schorpioen
De inschrijvingen mogen opengesteld worden.

- sportleidersvergadering
Zal doorgaan op 26/02 in het Huis van de Sport Gent. Catherine zal zaal reserveren. 
Rudi maakt een agenda op. Toewijzing door PFV OVL: provinciale kampioenschappen, indoor en
circuit 50+ (data). De clubs kunnen aanvragen: tornooien, circuit 50+ (locatie)
Alternatief : 1 locatie waar alle kampioenschappen en circuits kunnen georganiseerd worden. 
Ofwel: een doorschuif systeem? 
Neen liever niet, alles behouden zoals vroeger. 

- organisatie Indoor
All cat:
ere: pc Moeskroen 
1e afdeling: pc Haeseveld 
2e afdeling: pc Actief Beveren
3e afdeling: pc Chapoo
4eafdeling: kpc Schorpioen
Veteranen:
SL: pc Actief Beveren
1e afdeling: kp Mistral
2e afdeling: pc Verbroedering
3e afdeling: pc Chapoo
4e afdeling: kpc Schorpioen

- organisatie circuit 50+
Dezelfde manier van aanduiden als de voorbije jaren.

Martin ziet het zitten om de mails, inschrijvingen of documenten te versturen. Deze documenten
zullen door ons opgemaakt worden. OK hij mag dit doen.
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Hendrik  Braem  toont  interesse  om  toe  te  treden  tot  het  bestuur.  Uitnodigen  op  de  volgende
vergadering.

6. Jeugdwerking
- Beker Borré

De selecties zijn gemaakt. Luc Vincent  heeft gemeld dat Fabrice zondag competitie moet spelen. Na
telefonisch contact meldt hij dat hij voldoende reserve spelers gevonden heeft. 
Er zijn heel  wat meer Oost-Vlaamse spelers die naar de Beker Borré gaan spelen omdat andere
provincies spelers te kort hebben. Wij zouden de kosten voor deze spelers moeten dragen.  Kosten
delen door 2. 
Kosten zijn: 5€ inschrijfgeld, 6€ eten, 1 drankbonnetje/speler. Rudi zal 500€ overschrijven naar de
rekening van Guy.
Rudi heeft de truitjes mee. 

- Jeugdcircuit
2 ploegen hebben zich kandidaat gesteld: pc Haeseveld – pc Reynaert. Guy heeft de kandidaturen
doorgestuurd naar Tim. 

7. Varia
- Guy zou graag met de winnaars van de provinciale kampioenschappen ergens naartoe trekken. 
- Zaterdag  aan  Alain  Garnier  vragen  of  de  provincie  de  toelating  voor  verdere  deelname  aan

kampioenschappen mag schrappen. Dus verplicht doorgaan.
- Boccia: ze vragen vrijwilligers om te meten op een Internationaal tornooi in St Niklaas. Men moet

geen scheidsrechter zijn. Gewoon meten. Iedereen krijgt een drankbonnetje, een T-shirt.
- Provinciale kampioenschappen: alles in poules spelen. Daarna verder gaan in piramide, nummer

trekken. Zo vlug mogelijk doen beginnen. Tijd noteren. 
- RIO PFV – pag. 14 wie een competitie licentie heeft, kan ook recreanten licentie hebben. Zelfs bij

een andere club.
- Opvolging van deelnames tornooien. Guy wil Rudi hierbij helpen. 

Einde vergadering 22u45

Volgende vergadering op 14 maart 2019 in
Huis van de Sport Gent - Zaal Gentbos

Catherine Mortier
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