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 Aan de Clubverantwoordelijken 
 
 
 
Gent, 03 juli 2013 
PFV/RB/CM/045/2013 
 
 
Beste, 
 
 
Wegens de prangende situatie die er in onze Oost-Vlaamse afdeling, de PFV Oost-Vlaanderen, 
heerst, wens ik mij dan ook uitzonderlijk via mail tot u te richten. 
Bijna het voltallige bestuur neemt in deze provincie ontslag wat ik uitermate betreur. 
In de 12 jaren dat ik de federatie mag leiden heb ik met mijn Raad van Bestuur laagtes en 
hoogtes gekend doch hebben we daar steeds uit geleerd en zijn we sterker uit elke situatie 
gekomen.  Het EK voor dames en jeugd van vorig jaar, één van de mooiste ooit, is een duidelijk 
resultaat hiervan. 
 
De petanque-gemeenschap in gans Vlaanderen ligt me nauw aan het hart en wil niets liever dan 
dat iedereen, jong en oud, competitief en recreatief de sport in een leuke omgeving kan 
beoefenen. Ik betreur dan ook de verwarringen die ontstaan zijn in de PFV Oost-Vlaanderen. 
Ik wens te benadrukken, zonder in details te treden, dat de PFV een democratische federatie is 
waarbij de Raad van Bestuur onder andere reglementen opstelt en wijzigt, evenementen,…. in 
meerderheid goedkeuren.  De Raad van Bestuur is trouwens vertegenwoordigd door elke regio 
en tijdens deze vergaderingen kunnen dus vragen gesteld en bemerkingen meegedeeld worden. 
Pas na goedkeuring wordt een reglement of wijziging van toepassing binnen de PFV en dien ik 
deze natuurlijk ook te volgen. De reglementen kunnen worden ingekeken op onze website of 
kunnen ter inzage worden aangevraagd bij het secretariaat. 
 
Het is normaal dat ik als voorzitter vooraan in de strijd loop en dus steeds de eerste klappen 
incasseer. Wanneer dit tijdens een persoonlijk gesprek gebeurt, dan kan ik daar mee leven. Ik 
betreur wel dat dit tegenwoordig via Facebook en andere social media wordt gevoerd waar ik 
me niet kan verdedigen.  Vooral in deze vind ik het jammer dat de federatie, waar de PFV en 
haar leden hard aan werken,  op die manier in één seconde neergehaald wordt en dit naar de 
ganse buitenwereld toe. 
 
Wat ons, de Raad van bestuur, nu rest is met positieve energie verder te werken. Vandaag start 
de eerste Beach petanque te Sint-Niklaas en morgennamiddag gaat het Veteranencircuit door 
te Lebbeke. 
We zullen uiteraard alles in het werk stellen om alle activiteiten binnen de PFV Oost-
Vlaanderen te laten doorgaan.  De nodige stappen zullen worden genomen. 
Veel petanque-plezier ! 

 
 
 
 

Reinold Borré 
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