
 
Secretariaat PFV Oost-Vlaanderen: Ruilare 180 – 9080 Lochristi –Tel: 0478/57.10.44 
Email: danny.annik@telenet.be 

 

Lochristi, 15 OKTOBER-2013 

 

VERSLAG VERGADERING 3 OKTOBER 2013 – 19H30 – PC GENT 

 

VASTSTELLEN AANWEZIGEN. 
Aanwezig : 
Lucien Vanhoutte 
De Maesschalck Guy 
Kerkhoff Annik 
De Munster Katia 
De Troch Francois 
Mortier Roger 
Lambrecht Henri 
Lepierre Roland 
Baudoncq Baudouin 
Verstricht Paul 
Vanacker Jean-Pierre 
De Spiegeleere Martin 

Verontschuldigd : 
Peelman Julien 
Szygowski Jo 

 

Goedkeuring vorig verslag. 
Uitslag tornooien georganiseerd door de clubs doorgeven aan het secretariaat. 
Voorbeeld nemen van West-Vlaanderen ? Zal verder bekeken worden. 
Clubs zullen ingelicht worden wat ze moeten doorgeven. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

Interprovinciaal Dames tornooi 1 november. 
De 5 provincies zullen deelnemen. 
Katia De Munster zal kapitein zijn voor de ploeg van O. Vl. daar Annik Kerkhoff niet de volledige dag 
aanwezig kan zijn. 
Mark De Meulenare is scheidsrechter. 
Kerkhoff Annik heeft 65 aandenkens besteld. 
Middagmaal is Vol-en-vent met frietjes + koude groenten, prijs 12€ pp voor de deelnemers. 
Er zullen 5 vaste parkingplaatsen voorzien worden. 

Damestornooi Lummen 11 november. 
Er dient nog 1 damestriplet geselecteerd te worden voor O. Vl. 
Kerkhoff Annik zal het middagmaal en drankbonnetjes bestellen voor de speelsters. 
Vervoerkosten worden ook betaald. 

Ontmoeting W. Vl. – O. Vl. 
Dit zal plaats vinden op maandag 2 december op de PC Bevers om 14h00. 
Er kunnen 10 tripletten deelnemen. 
Kerkhoff Annik zal een mail uitsturen naar alle clubs voor de inschrijvingen. 
Indien er meer tripletten ingeschreven zijn zullen deze bij trekking geloot worden. 

Jeugdtrainingen. 
Deze zouden eventueel doorgaan 1/maand op vrijdagavond van 20h00 – 22h00. 
Er wordt geopteerd om dit in verschillende clubs te laten doorgaan zodanig dat ze steeds 
op een andere ondergrond kunnen spelen. 



Kerkhoff Annik zal een lijst vragen aan Tim Penoit van de initiators en lesgevers. 
Er zal hen gevraagd worden wie er initiaties wil geven aan de jeugd. 
Daarna zal aan de clubs gevraagd worden wie zich wil inschrijven om deze trainingen te laten doorgaan. 
Er zouden 5 terreinen moeten beschikbaar gesteld worden. 

Huren petanqueballen. 
Voorlopig blijven deze beschikbaar bij Het Huis van de Sport. 
Indien een club deze nodig heeft dient er gebeld te worden met Tim Penoit van de PFV. 

Verloop van de eerste 2 competitiematchen. 
Francois : alles liep redelijk vlot. 

Henri : sommige wedstrijdbladen waren niet correct ingevuld en soms ook onduidelijk in gescand.  

Van 1 speelster van Reynaert werd de licentie geannuleerd in juni.  
Speelster was niet op de hoogte en niemand van de club weet hoe dat komt. 
Catherine zal dit uitzoeken. 
Catherine zal elke maand een ge-update lijst met de licenties naar Henri sturen. 

Financiën. 
Er wordt dringend naar een penningmeester gezocht. 
Kandidaturen kunnen ingestuurd worden naar Kerkhoff Annik. 

Financiën werden overlopen, saldo 12.545€. 

Raad van Bestuur. 
Er zal in een later stadium 2 leden voor de raad van bestuur gekozen worden. 
Op 21 december is er algemene vergadering van de Raad van Bestuur PFV. 
2 afgevaardigde van het comité zullen deelnemen maar wel zonder stemrecht. 

Verantwoordelijke Veteranen en Dames. 
Kerkhoff Annik en Demunster Katia zullen een taakomschrijving opstellen. 
Daarna zal een verantwoordelijke aangesteld worden. 

Briefwisseling. 
Tim Penoit : 
Het VK jeugd 2014 zal ingericht worden door Oost-Vlaanderen. 
De inrichtende club heeft 12 binnenterreinen  nodig. 
Er is geen club die over genoeg binnenterreinen beschikt. 
Kerkhoff Annik zal contact opnemen met Tim en vragen of 10 terreinen genoeg is. 

Aanvraag om competitie wedstrijden te verleggen. 
Dit wordt toegestaan indien beide clubs overeenkomen en met toestemming van het comité. 
Er wordt geen boete opgelegd. 

Reglementen tornooien. 
De reglementen dienen door de clubs naar het secretariaat van de PFV Oost-Vlaanderen gestuurd te 
worden. 
Deze zullen maar enkel voor goedkeuring door 1 persoon ondertekend worden. 
Hetzij Guy De Maesschalck of Roger Mortier. 
Dit zal het eenvoudiger maken en zullen dan ook vlugger teruggestuurd kunnen worden naar de clubs. 

Feestviering kampioenen. 
Roland Lepierre heeft een schets gemaakt voor de indeling van de tafelschikking in de club. 
Verschillende menu´s werden voorgelegd. 
Op de volgende vergadering zal een beslissing genomen worden.  

 
Volgende vergadering zal plaatsvinden op 14 november om 19h30 in de Sporthal Veerleveld,  
Kan. P. J. Triestlaan 1  te Zaffelare. 

 

Kerkhoff Annik       De Maesschalck Guy 
Secretaris PFV O.-VL.  

  

 


