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

1. Opnemen aanwezigheden
Rudi heet iedereen welkom.

2. Goedkeuring verslag 9 mei
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Briefwisseling
 Mail verkeer ivm licenties. Laila smolderen wou deelnemen aan de kampioenschappen

maar had nog geen nieuwe licentie. Het mocht met de oude. 
 Ook Ronny Van Den Bossche meldt dat er een ganse reeks licentie niet aangekomen

waren. 
 kp Mistral: nieuw bestuur. 
 pc Reynaert met melding dat er voor de ere extra aandenkens, voor 3e afd 13 extra 
 Ronny Van Den Bossche: adreswijziging van de sportleider
 Guy Van Rossen ivm selectie voor de masters in Lumme. De spelers staan in bcc
 Aanvraag duplicaat van Ben Sterck werd naar PFV OVL gestuurd ipv naar PFV. 
 Kpc Alosta ivm inschrijving competitie  –  zij  stellen wel  een eis  dat  ze op 18/12  hun

wintertornooi hebben en niet over de 9 terreinen kunnen beschikken
 Pc Hof ter Burst ivm een licentie van Schults Emiel
 Rudi Vansnick ivm inrichten tornooien die niet aangevraagd zijn op dagen dat er een

officieel tornooi doorgaat. Ze geven dat tornooi een andere naam. Zo omzeilen ze het
reglement  en  moeten  ze  geen  bijdrage  betalen. Er  zijn  beschermde  data  en  die
moeten beschermd worden. Sanctie: spelers tellen niet mee voor de telling van de
ranking. 

 Jean-Pierre Vanacker : meldt fout huisnummer van de secretaris
 Guy De Maesschalck i:  vm het Beach tornooi  in Sint-Niklaas.  Op het ogenblik van de

opmaak van de kalender voor het magazine werd een datum doorgegeven. Er zijn door
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de  nieuwe  organisator  affiches  gemaakt.  Hierop  stond  een  foute  datum.  Rudi  heeft
gemaild  naar  de  organisator  Sini-Beach  doch  heeft  geen  antwoord  ontvangen.  Guy
stond ook nergens vermeld op de affiches. Martin heeft vandaag een aangepaste affiche
gemaakt waarop Guy wel vermeld staat. Navragen bij Guy hoe de situatie in elkaar steekt.

 Er is nogal communicatie ivm de inschrijvingen van de wintercompetitie. Bepaalde clubs
zeggen dat het niet was zoals het op de vergadering met de clubs afgesproken was. Ivm
die vergadering van de clubs hebben Rudi en Gino telefoon gekregen van Reinold. Hij
gaat niet akkoord dat Ronny, Christel en Jean-Marie de kalender zullen opmaken. De
eindverantwoordelijkheid blijft bij de PFV OVL.

 Momenteel zijn er 55 ploegen ingeschreven en 47 bij 50+. De reeksindeling is en blijft de
verantwoordelijkheid van de PFV OVL.

 In juli hebben wij nog een vergadering met de sportleiders ivm de tornooien.

4. Financiën :
Catherine bezorgt de aanwezigen een overzicht van de transacties tot 06/06/2019 en geeft
toelichting. 

Feestviering: momenteel 18 betaalde inschrijvingen

Circuit 50+: het eerste circuit was een topper, op pc  Zelzate was het iets minder maar het
weer was ook minder goed. Rudi heeft een financieel overzicht opgemaakt en bezorgt dit
aan Catherine.

Bo vervoegt de vergadering

5. Sport
- wintercompetitie 2019-2020

50+ : enkele problemen met stijgers en dalers in SL en 1e afdeling.
ALL  CAT  :  vraag  van  PC  Donkmeer  om  4  ploegen  in  te  schrijven  in  4e afdeling.  Het
reglement zegt dat er maar 3 ploegen per reeks mogen ingeschreven worden. We zullen
reeksen van 11  ploegen aanhouden.  De kalender een week vervroegen = beginnen eind
september.
De dames welke in de Vlaamse heren competitie spelen mogen niet de zondag spelen. De
dames uit de Vlaamse dames competitie mogen ook de zondag spelen.

Martin verlaat de vergadering

- Reglement circuit 50+
Bijkomend vraagstuk ivm de finale circuit 50+ georganiseerd door de PFV in september. In
het  circuit  wordt  het  klassement  opgemaakt  per  persoon.  Hoe  moeten  wij  dan  10
doubletten afvaardigen? De eerste 20 spelers selecteren = 10 doubletten. Het evenement
gaat door in Limburg. Datum is voorlopig vrijdag 6 september, er wordt geprobeerd om dit
toch niet op vrijdag te doen om de verkeersproblemen te vermijden.

6. Varia
- Feestviering kampioenen:
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Laag aantal inschrijvingen. Nog eens langs gaan naar ’t Boerenhof. Is er mogelijkheid om
een vegetarische maaltijd te bekomen? Ja, gewoon melden bij de inschrijving. Het hangt af
van de inschrijvingen of er 2 zalen beschikbaar zijn.  69 personen voor de huldiging. De
bekers zijn besteld. Aanwezig om 16u30. Rudi heeft het boekje in elkaar gestoken op basis
van het klassement. Nog enkel het palmares aanvullen. 

- Dag van de Dames: vrij karige inschrijvingen. Het eten wordt voor de dames betaald door
de PFV OVL en de heren betalen zelf. Alles aan 10€. Inschrijven kan nog tot 20/6. Spelen in
doubletten  en  geen  meli-melo.  De  laatste  ploeg  ook  iets  geven.  Rudi  doet  de
wedstrijdtafel.

- De kampioenen PKD zijn ingeschreven voor de Masters Lummen. Totale som van 128,00 €
- Aan de kampioenen PKT werd gevraagd waar ze zouden willen naar toe gaan. Doch geen

antwoord ontvangen. 
- Kampioenen PKGD -  Guy stelt  voor om ze naar het tornooi  in Nijvel  te sturen.  Het is

moeilijk om een deftig tornooi te vinden.
- Moeten de kampioenen bij 50+ ook uitgestuurd worden? Ja, voor iedereen gelijk
- Datum sportleidersvergadering ? 9 juli
- In PC De Vuurtoren werd een computer programma gebruikt dat officieel goedgekeurd is

door PFV WVL. Het programma houdt geen rekening met overwinningen. Ze werken nog
altijd met + en – punten. 

Einde vergadering 22u56

Volgende vergadering op 08 augustus 2019 in
Huis van de Sport Gent - Zaal Gentbos

Catherine Mortier


