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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
B. Baudoncq Raadslid
M. De Spiegeleer Medewerker
M. Van de Wielle Verantwoordelijke dames

Verontschuldigd:
G. Van Rossen Jeugdverantwoordelijke
R. Lepierre Medewerker

1. Opnemen aanwezigheden
Rudi heet iedereen welkom.

2. Goedkeuring verslag 11 juli
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Briefwisseling
 Mail doorgestuurd van Heidi: Daphné Cardinael van Meet Marcel heeft op 25/8

en  28/8  een  evenement  in  Nevele  met  tal  van  activiteiten  waaronder  een
petanquetornooi. Hiervoor hadden zij graag een scheidsrechter ingezet.  Graag
meer inlichtingen. Gino zal contact opnemen.

 Mail  pc  Stekene:  de  club  is  een  vzw  geworden.  Officiële  benaming  is  nu
Petanqueclub-Stekene vzw

 Mail  van  Rudi  naar  Christel  De  Visscher:  omdat  zij  de  uitslagen  van  hun
tornooien niet ingediend hebben.  Zij beweert dat ze alles doorgemaild heeft. Ze
ging ze nog eens doorsturen.

 Mail van Rudi naar pc Omega ivm hun tornooi op de dag van de dames: om hen
te wijzen op het reglement dat er geen tornooi ingericht mag worden op de dag
van een officiële organisatie.  Gino heeft de nodige informatie ingewonnen bij de
directeur sport PFV. Enkel de dames kunnen gestraft worden. Dit had de dag zelf
moeten gebeuren.
Rudi gaat contact opnemen met Reinold over het nut van de bescherming van
tornooien. 

4. Bestuurswerking

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
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- Kalenderboekje:  pagina  2  –  Guy  is  enkel  verantwoordelijke  jeugd.  Er  is  geen
verantwoordelijke voor de veteranen.

- Gino blijft verantwoordelijke wintercompetitie.

5. Financiën
Catherine geeft een overzicht van de verrichtingen van de maand juli.
Rudi zal Catherine de informatie bezorgen om de facturen ivm de wintercompetitie
te maken.

6. Sport
- Bo heeft 2 clubs in een zelfde afdeling. Mogen de spelers wisselen tussen beide

ploegen?  Neen,  vanaf  de  eerste  speeldag  wordt  bepaald  in  welke  ploeg  er
gespeeld wordt en mag er niet meer gewisseld worden.

- Rudi kreeg een vraag over een affiche van een tornooi waarop vermeld stond
dat ze speelden volgens klasse 2. Niet iedereen kent deze regeling.  Dit op de
website vermelden en nog eens melden op de sportleidersvergadering.

- Kalenderboekje: in de provinciale fiche wintercompetitie onder punt I staat dat
men een papieren versie mag opsturen – is dit nu nog van toepassing?  Neen,
alles gebeurd nu digitaal. Meegeven op de sportleidersvergadering.

- Alle uitslagen worden onmiddellijk verwerkt, de uitslagen worden pas na 24u
gepubliceerd.

- Martin moet alles (inclusief goedgekeurde teksten) hebben op 3/9 om naar de
drukker te sturen.

- Het zou wenselijk zijn om op het eerste blad van een reglement de wijzigingen
te noteren. 

- Mag een geschorste speler deelnemen aan een niet officieel tornooi?  Neen dit
mag niet

- Sportleidersvergadering op 27/8.  Catherine zal een zaal aanvragen in het Huis
van de Sport. Indien de zaal niet beschikbaar is zal de vergadering doorgaan in pc
Gent.

- Finale  dag 50+  circuit:  terug  geldprijzen  zoals  in  het  reglement  en  ook  wijn
aankopen (wit en rood) of cava? OK- witte en rode wijn aankopen.

7. Varia
/

Einde vergadering 22u45
Verslag opgemaakt door Catherine Mortier

Volgende vergadering op 12 september 2019 in
Huis van de Sport Gent - Zaal Gentbos


