
Verslag Bestuursvergadering PFV-OVL

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN vzw

              AFD. OOST-VLAANDEREN Datum : 10 oktober 2019
Plaats : Huis van de Sport Gent

Aanwezigen : 

R. Vansnick Provinciaal Directeur / secretaris
C. Mortier Provinciaal Penningmeester a.i.
P. Verstricht Public Relations
B. Baudoncq Raadslid
M. De Spiegeleer Medewerker
M. Van de Wielle Verantwoordelijke dames
P. Minnaert Waarnemend medewerker

Verontschuldigd
G. Segers Adjunct-directeur sport
G. Van Rossen Jeugdverantwoordelijke
R. Lepierre Medewerker

1. Opnemen aanwezigheden
Rudi heet iedereen welkom en verontschuldigt Gino, Guy en Roland.
Hij verwelkomt Patrick Minnaert als waarnemend medewerker.

2. Goedkeuring verslag 12 september
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Communicatie
Rudi heeft veel mails gekregen ivm het digitaal wedstrijdblad. Uiteindelijk zeer veel positieve 
reacties gehad. Elke provincie heeft een eigen login en handleiding gekregen ivm backoffice 
van hun provincie. De clubs gaan een extra melding op hun uitslag krijgen als ze nog met een 
oudere versie werken.

o 13/9 uitnodiging naar alle sportleiders, kapiteins, infosessie nieuw digitaal 
wedstrijdblad : goede opkomst op de vergadering – spijtig dat de micro niet werkte 
en toegang tot internet zit met een firewall die geen toegang toelaat. De provincie 
OVL primeerde op het aantal testen na de vergadering. 

o 20/9 PC Oudenaarde: melding van nieuwe benaming van de club (was voorheen PC 
Den Beiaard). Dit is geen nieuwe vzw, gewoon nieuwe naam

o 23/9 verslagen van scheidsrechtersvergaderingen in de provincies Antwerpen en 
Limburg: in OVL is er geen vergadering geweest

o 25/9 mail van Tim PFV: lijst kandidaturen VIB veteranen – pc Donkmeer, pc Reynaert, 
pc Gent, kpc Schorpioen

o 26/9 Moeskroen, onbetaalde facturen, informatie: de club wil de kosten ivm de 
advertentie niet betalen omdat er foute namen vermeld staan. De advertentie werd 
gewoon bevestigd zonder melding van wijzigingen. Zij moeten de kosten betalen.

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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o 27/9 Mail van Omer VR, ongenoegen omtrent finale circuit 50+ in Hasselt: Rudi was 
volop bezig met de laatste verwerking van het wedstrijdblad omdat zondag de 
competitie begon. 

o 28/9 Mail van Dominique VO, ivm deelname Vlaams – provinciaal competitief: dit is 
besproken op de raad van bestuur PFV. Vanuit de PFV zal een schrijven komen dat 
de Vlaamse dames ook de zondag mogen spelen. 

o 29/9 Mail van pc Terheiden, aanvraag wedstrijdwijziging 17/11 en 9/2/2020 tegen 
Moeskroen omwisselen: zie sport

o 29/9 Mail van Cindy V, ivm reglement artikels 4.1 en 4.2: volgens het reglement van 
de nationale competitie mag men eens men in aangetreden heeft niet zakken 

o 2/10 Mail van pc Stekene ivm de wijziging van de speellocaties
o 5/10 Mail aan de provincies ivm interprovinciaal damestornooi, organisatie 
o 6/10 Mail van Eddy VDW ivm uniforme kledij: Rudi heeft deze mail doorgestuurd naar

Gino om dit behandelen
o 8/10 Mail van pc Actief Beveren, niet beschikbaar zijn van petanquehal op 16 en 

20/10: zie sport

Maxime De Moor – is hij geschorst of niet? Dit wordt vandaag op het dagelijks bestuur PFV 
besproken. 

4. Financiën
Catherine geeft een overzicht van de verrichtingen tot en met 10/10/2019.
De facturen voor de wintertornooien en voor de wintercompetitie werden allemaal betaald.

5. Sport
- PWC 2019-2020

Omwisseling Actief Beveren: 
 16/10 50+ : het bestuur gaat akkoord mits akkoord betrokken clubs. Rudi doet het 

nodige.
 20/10 All Cat : voor pc Stekene geen probleem; voor pc Reynaert gaat dit niet (al 4 

ploegen thuis) – die verplaatsen naar de eerste inhaaldatum 29/12
Omwisseling pc Terheiden : 17/11 – wat is de reden van de verplaatsing? Rudi vraagt dit na.

Indoor All Cat : het is beter om de datum te verplaatsen. Schiftingen op 22/3 en finale op 29/3.

Rudi heeft een voorstel gedaan om klaarheid te scheppen in de 5.2.8 regel. Een Fair Play regel 
uitsturen naar alle clubs.

- Tornooien - reglementen
In verschillende provincies wordt er niet meer gesproken van “beschermde” zomertornooien. 
Deze bescherming houdt in dat er een officiële scheidsrechter moet zijn en een officieel 
bestuurslid als afgevaardigde. Ook moet er een bijdrage afgedragen worden aan de provincie. 
Alleen de provinciale en Vlaamse kampioenschappen zijn nog beschermd. 

6. Jeugd
- Jeugdtrainingen

De trainingen verlopen heel vlot. Mooie opkomst op de eerste training op KP Mistral.
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Een opmerking die wij horen is: liever niet steeds een andere trainer. 

7. Dames
- Interprovinciaal dames tornooi op 01/11/2019

Het geschenk is besteld = een rood reis fleece deken. 
Tegen 20/10 moeten de extra personen doorgegeven worden aan Monique. Er hebben ook 
verschillende speelsters afgemeld. Als maaltijd wordt een koude schotel voorzien. Bij aankomst
worden koeken voorzien. 

8. Varia
 Locatie van de provinciale AV – 17/01/2020

 We hebben 4 kandidaturen ontvangen: pc Donkmeer / kp Mistral / pc 
Verbroedering / kpc Alosta. De voorkeur gaat naar pc Donkmeer – Rudi zal kijken 
wat de eind datum voor indiening is en of er nog nieuwe kandidaten kunnen 
bijkomen.

 Op de website staat nog een oud document in verband met de afgelasting van 
wedstrijden van François en Guy. Mits enkele aanpassingen OK. 

 Vanuit het VIV is beslist om, in het kader van het beleidsplan, de websites van de 3 
federaties in eenzelfde template te steken met moderne applicaties. Dit wordt dan ook 
naar de provincies doorgetrokken. Martin meldt dat hij niet begint aan een nieuw soort 
website, hij wil niet studeren.

 Uitnodiging ontvangen pc Actief ter gelegenheid van hun 20 jarig bestaan op 2/11.
 Hoe zit het met de zaak Van Laeken / Jorissen? De zitting is voorgesteld voor 17/11. 

Einde vergadering 23u10

Verslag opgemaakt door Catherine Mortier

Volgende vergadering op 14 november 2019 in

Huis van de Sport Gent - Zaal Gentbos
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