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VERSLAG	  BESTUURSVERGADERING	  13	  FEBRUARI	  2014	  

	  

AANWEZIGEN.	  	  

G.	  De	  Maesschalck	   	   	   	   Directeur	  PFV	  OVL	  
A.	  Kerkhoff	   	   	   	   	   	   Secretaris	  PFV	  OVL	  
R.	  Mortier	   	   	   	   	   	   Verantw.	  Scheidsrechters	  
P.	  Verstricht	  	   	   	   	   	   PR	  
F.	  De	  Troch	   	   	   	   	   	   Lid	  
J.	  P.	  Vanacker	   	   	   	   	   Lid	  
R.	  Lepiere	   	   	   	   	   	   Lid	  
B.	  Baudoncq	   	   	   	   	   Lid	  

De	  leden	  van	  de	  PFV	  zijn	  allen	  verontschuldigd.	  

GOEDKEURING	  VERSLAG.	  

Het	  vorige	  verslag	  werd	  unaniem	  goedgekeurd.	  

VERLOOP	  ASV.	  

De	  algemene	  statutaire	  vergadering	  is	  goed	  verlopen.	  
Annik	  ontving	  een	  mail	  van	  PC	  Patijntje	  om	  het	  comité	  proficiat	  te	  wensen	  met	  
de	  goede	  organisatie	  ervan.	  

FINANCIEN.	  

Het	  saldo	  op	  1	  februari	  bedraagt	  19.507	  €.	  
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TOEWIJZING	  JEUGDCIRCUIT.	  

Het	  jeugdcircuit	  zal	  doorgaan	  op	  28/06	  en	  wordt	  dit	  jaar	  toegewezen	  aan	  PC	  
Reynaert.	  

JEUGDTRAINING.	  

De	  eerste	  jeugdtraining	  heeft	  plaats	  gevonden	  op	  1	  februari	  op	  PC	  Mistral.	  
Dit	  was	  een	  groot	  succes.	  22	  jeugdspelers	  kwamen	  erop	  af.	  
Dirk	  De	  Valck	  van	  Vlaams	  Brabant	  en	  Reinold	  Borré	  hebben	  de	  training	  gegeven.	  

We	  zullen	  met	  9	  spelers	  naar	  de	  Beker	  Borré	  gaan	  en	  6	  doubletten	  naar	  het	  
jeugdtornooi	  op	  PC	  Haeseveld.	  	  	  

BEKERS	  EN	  AANDENKENS.	  

Paul	  heeft	  de	  bekers	  en	  de	  aandenkens	  besteld	  voor	  de	  feestviering.	  
De	  clubs	  zullen	  de	  mogelijkheid	  krijgen	  om	  aandenkens	  indien	  nodig	  bij	  te	  
bestellen	  aan	  3€	  per	  stuk.	  
Elke	  kampioenenploeg	  krijgt	  een	  beker	  +	  10	  aandenkens	  gratis.	  

INDOOR.	  

Henri	  Lambrecht	  zal	  een	  lijst	  opmaken	  en	  uitsturen	  met	  alle	  gemachtigde	  spelers	  
in	  hun	  reeks	  die	  mogen	  meespelen	  aan	  de	  indoor.	  

NAKIJKEN	  SPONSORS.	  

Paul	  dient	  alle	  sponsors	  aan	  te	  spreken	  of	  ze	  nog	  bereid	  zijn	  om	  te	  betalen	  en	  
om	  op	  de	  website	  te	  staan.	  

SPORTDAG	  VLAAMSE	  PROVINCIE.	  

Er	  is	  een	  aanvraag	  binnen	  gekomen	  om	  mee	  te	  werken	  aan	  de	  Personeels-‐	  
sportdag	  van	  de	  Vlaamse	  provincie	  in	  Puyenbroeck	  te	  Wachtebeke.	  
Dit	  zal	  doorgaan	  op	  vrijdag	  13	  juni	  2014.	  
Annik	  en	  Guy	  zullen	  aanwezig	  zijn.	  
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PSYLOS	  VZW.	  

Er	  werd	  een	  aanvraag	  ingediend	  vanwege	  de	  Vlaamse	  Federatie	  voor	  sport	  en	  
recreatie	  in	  de	  geestelijke	  gezondheidszorg	  om	  vrijwilligers	  te	  krijgen	  die	  willen	  
meewerken	  voor	  het	  beoefenen	  van	  de	  petanquesport.	  Dit	  zal	  doorgaan	  op	  
donderdag	  19	  juni	  in	  Puyenbroeck	  te	  Wachtebeke.	  
Guy	  –	  Bo	  –	  Annik	  –	  en	  andere	  vrijwilligers	  hebben	  hierop	  al	  gereageerd	  om	  
daaraan	  mee	  te	  werken.	  Dit	  begint	  om	  09h30	  en	  eindigt	  om	  16h00.	  
Er	  kunnen	  nog	  steeds	  vrijwilligers	  zich	  melden	  bij	  Annik	  Kerkhoff.	  

DAG	  VAN	  DE	  DAMES.	  

Zal	  doorgaan	  op	  29/06	  om	  14h00	  in	  PC	  Gent.	  
De	  dames	  kunnen	  genieten	  van	  een	  gratis	  BBQ,	  de	  heren	  betalen	  10€	  pp.	  
De	  inrichtende	  club	  betaald	  1€	  per	  speler	  aan	  de	  PFV	  OVL.	  
Meer	  info	  zal	  later	  worden	  verspreid.	  

AANKOOP	  POLO´S.	  

Via	  de	  PFV	  hebben	  we	  polo´s	  besteld	  voor	  de	  PFV	  OVL.	  

Scheidsrechtersvergadering.	  

Roger	  Mortier	  zal	  een	  uitnodiging	  uitsturen	  naar	  alle	  scheidsrechters.	  

VARIA.	  

Henri	  :	  

Aankoop	  van	  laptop	  met	  printer	  en	  draagtas	  kostprijs	  :	  825€.	  
Dit	  werd	  goedgekeurd.	  

Guy	  :	  

Reglementen	  kampioenschappen	  worden	  aangepast	  en	  worden	  doorgestuurd	  
door	  Annik.	  

	  

Einde	  vergadering.	  
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Volgende	  vergadering	  zal	  doorgaan	  op	  donderdag	  13	  maart	  om	  19h30	  in	  de	  
Sporthal	  Veerleveld	  in	  Zaffelare.	  

	  

	  

Annik	  Kerkhoff	   	   	   	   	   	   Guy	  De	  Maesschaelck	  

Secretaris	  PFV	  OLV	   	   	   	   	   Directeur	  PFV	  OVL	  	  	  

	  

	  

	  	  

	  	  	  	  

	  	  

	  


