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VERSLAG	  BESTUURSVERGADERING	  13	  MAART	  204	  

Aanwezig	  :	  
G.	  De	  Maesschalck	   	   	   Directeur	  PFV	  OVL	  
L.	  Van	  Houtte	   	   	   	   Ad.	  Directeur	  PFV	  
A.	  Kerkhoff	   	   	   	   	   Secretaris	  PVF	  OVL	  
C.	  Mortier	   	   	   	   	   Secretaris	  PFV	  –	  Penningmeester	  OVL	  
P.	  Verstricht	  	   	   	   	   PR	  
H.	  Lambrecht	  
F.	  De	  Troch	  
B.	  Baudoncq	  

Verontschuldigd	  :	  
R.	  Borré	  
R.	  Lepierre	  
J.P.	  Van	  Acker	  
R.	  Mortier	  

	  

Financien.	  
Alle	  rekeningen	  zijn	  overgeschreven	  naar	  1	  rekening	  +	  1	  spaarrekening.	  
Saldo	  op	  04	  maart	  is	  18.619€.	  

Briefwisseling.	  
De	  klachtenbrief	  van	  PC	  Omega,	  PC	  Gent	  en	  PC	  Stekene	  zijn	  doorgestuurd	  naar	  
de	  PFV	  die	  een	  aangetekend	  schrijven	  zullen	  richten	  naar	  PC	  	  Haeseveld.	  
Opvolgen	  wat	  zij	  doen	  op	  deze	  data.	  
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Uitnodiging	  FBP	  –	  BFP	  op	  30	  maart.	  
P.	  Verstricht	  zal	  aanwezig	  zijn	  voor	  de	  PFV	  OVL.	  

Winterkampioenschap.	  
Het	  WK	  50+	  en	  Senioren	  zijn	  zeer	  goed	  verlopen.	  
Een	  woordje	  van	  dank	  gaat	  naar	  Henri	  Lambrecht	  en	  Francois	  De	  Troch	  voor	  hun	  
inzet	  tijdens	  het	  WK.	  

Indien	  de	  einduitslag	  tussen	  2	  ploegen	  gelijk	  is	  tellen	  de	  +	  en	  de	  –	  punten	  als	  
eindresultaat.	  Is	  dit	  verschillend	  dan	  dient	  er	  geen	  barrage	  wedstrijd	  gespeeld	  te	  
worden.	  

Indoor	  50+.	  
Senior	  league	  :	  
PC	  Patijntje	  afwezig,	  PFV	  OVL	  	  vooraf	  verwittigd	  	  (geen	  boete):	  

1ste	  :	  
PC	  Alosta	  de	  speler	  Roeland	  was	  niet	  gemachtigd	  om	  mee	  te	  spelen.	  
Art.	  3b	  :	  60€	  boete.	  

3de	  :	  
PC	  Actief	  Beveren	  1	  triplette	  afwezig,	  doktersbriefjes	  ingestuurd	  (geen	  boete).	  

PC	  Omega	  1	  triplet	  niet	  aanwezig	  zonder	  verwittigen.	  
Art.	  17	  :	  150€	  boete.	  	  

In	  de	  toekomst	  zal	  er	  een	  lijst	  naar	  alle	  clubs	  gestuurd	  worden	  met	  de	  namen	  
van	  de	  gemachtigde	  spelers.	  

Kampioenschappen.	  
Henri	  Lambrecht	  heeft	  een	  volledig	  computerprogramma	  ontwikkelt,	  zowel	  voor	  
de	  inschrijvingskaarten	  als	  ook	  de	  pointage	  kaarten	  en	  wedstrijdkaarten.	  
Henri	  en	  Guy	  zullen	  op	  alle	  kampioenschappen	  het	  secretariaat	  waarnemen.	  	  	  
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Feestviering.	  
Annik	  zal	  de	  uitnodiging,	  inschrijvingsfomulier	  en	  affiche	  naar	  alle	  clubs	  
versturen.	  
Francois	  zal	  een	  boekje	  maken	  voor	  de	  feestviering	  voor	  alle	  aanwezigen.	  
De	  bestuursleden	  van	  het	  comitee	  mogen	  gratis	  eten	  maar	  partner	  moet	  25€	  
betalen.	  

Reeksen	  voor	  WK	  2014-‐2015.	  
Deze	  zullen	  opgemaakt	  worden	  door	  Guy	  –	  Henri	  en	  Francois.	  

Jeugd.	  
Op	  21	  februari	  hebben	  de	  jeugdspelers	  meegespeeld	  voor	  de	  beker	  Borrè.	  
De	  Junioren	  zijn	  geëindigd	  op	  de	  eerste	  plaats.	  
In	  het	  algemene	  klassement	  werd	  OVL	  3de.	  
Proficiat	  aan	  alle	  spelers.	  

	  

De	  volgende	  vergadering	  zal	  plaats	  	  hebben	  op	  donderdag	  10	  april	  om	  19h30	  in	  
Sporthal	  Veerleveld	  te	  Zaffelare.	  

	  

A. Kerkhoff	   	   	   	   	   G.	  De	  Maesschalk	  

Secretaris	  PFV	  OVL	   	   	   	   Directeur	  PFV	  OVL	  
	  


