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Aanwezigen : 
R. Vansnick Provinciaal Directeur / secretaris
B. Baudoncq Raadslid
P. Minnaert Raadslid
C. Mortier Penningmeester
G. Segers Verantwoordelijke Scheidsrechters
M. Van de Wielle Verantwoordelijke Dames
P. Verstricht Public Relations
M. De Spiegeleer Medewerker

Verontschuldigd
G. Van Rossen Verantwoordelijke Jeugd
R. Lepierre Medewerker

1. Opnemen aanwezigheden
Guy is even aanwezig geweest, hij was de vergadering vergeten en kan de vergadering niet volgen. 

2. Administratie - communicatie
 Vraag om 10 ballen-sets door gemeente Zulte (7-11 juni) uit te lenen. Deze vraag doorgekregen via

Sport Vlaanderen. De gemeente Zulte richten een sport week in voor hun personeel. Rudi zal de set
ballen leveren op 4/6 en even babbelen met de verantwoordelijke.

 Kandidatuur van Danny Van Gheyt voor de functie “veteranen”. 
Rudi zal de vraag overbrengen naar de PFV.

 Licenties 2021-2022
Zoals vorig jaar zal de verdeling door de provincies gebeuren. Rudi heeft de eerste lading reeds
opgehaald bij het PFV secretariaat. Hij zal ze zo vlug mogelijk aan de clubs bezorgen. 

 Rudi heeft de voorbije maanden al het nodige gedaan om de clubs nuttige informatie te bezorgen
en hen op hun verantwoordelijkheden te wijzen,  zeker nu met de recentste wijzigingen van de
corona maatregelen.

3. Financiën
 Algemeen

De maandelijkse bijdragen aan VDK voor de rekening en de bankkaart voor de maand april. De PFV 
heeft het restbedrag voor het jeugddossier 2020 overgeschreven. 
De rekening van Combell is ondertussen betaald.

4. Sport
 Huidige maatregelen – mogelijkheden voor onze sport

Er is een startschot voor de amateursport. Op 9/6 : mogen we binnen met 50 en buiten met 100 man 
spelen. We gaan nog wel protocollen krijgen. Ik heb al verschillende clubs gezien die al zaken 
opstarten. En die ook al tornooien inrichten. Wedstrijden mogen in de maand mei nog niet. Er was een 
discussie i.v.m. de meli-melo: volgens sport Vlaanderen mag dit ook niet. Als er geen klassement 
gemaakt wordt en er geen prijzengeld uitgereikt wordt is dit ok. In de Walen is het eerste tornooi al 
doorgegaan. Er zijn ook clubs die niet aangesloten zijn bij de PFV die zich ook niet aan de regels 
houden. Opletten: Sport Vlaanderen bepaalt wat mag of niet mag in Vlaanderen. Adeps doet dit in 
Wallonië. Om te voorkomen dat we problemen gaan krijgen met de tornooien-kalender denk ik dat we 
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de komende week terug de vraag moeten stellen aan de clubs welke tornooien zij in de komende 
maanden willen inrichten. Zo zien we waar er eventueel conflicten kunnen zijn. Eerder de clubs zelf 
onderling laten afspreken. Ze moeten ons wel laten weten i.v.m. de verzekering. 

 Planning sportleidervergadering – zomer – winter 2021
Eens kijken om een vergadering in te plannen buiten met de clubs voor eind mei. Het lijkt toch nuttig 
bij de clubs te informeren wat de competitie betreft want de transferperiode loopt op zijn einde. 
Zoals het nu staat zou in oktober competitie kunnen. De inschrijvingen verwachten we tegen 15 
augustus (vroeger was dit 19 juni). We moeten geen boekje meer laten drukken, wat ook tijd spaart en 
ons moet toelaten de kalender tijdig klaar te hebben.

 Zomer challenge 2021 planning
De meesten staan er op te wachten om dit ook op te starten. Rudi heeft al 8 datums gevonden, met 
aanvang eind juni tot 25 augustus. Daarmee kunnen we alle clubs, die over voldoende terreinen 
beschikken, betrekken. 
Rudi heeft het reglement uitgewerkt. Er is niet veel veranderd t.o.v. vorig jaar. Alleen punt 6 : hetzelfde 
voorzien voor wie 7 keer deelneemt krijgt 10 € bij de 7 deelname. De beperking zou liggen op 100 
deelnemers buiten, dat zijn 50 doubletten. 

 Het zomerreglement zou maatregelen i.v.m. corona moeten bevatten.
Rudi zal Alain vragen wanneer dit reglement beschikbaar kan zijn. Het gaat vooral over de speelwijzen. 
Gaan we moeten rekening houden met de vaccinaties of niet. Naar een vaccinatiepas? Evenementen 
die nu doorgaan zijn gebaseerd op de test resultaten. Het zal zeker nog besproken worden op het PFV 
orgaan. We kunnen dit misschien vermelden op het registratieformulier.

5. Varia
 Bo: wij spelen buiten, stilletjes aan beginnen wij, masker aan, niet zo veel volk. De meerderheid

heeft reeds zijn 2 inentingen gekregen. Ik heb mijn tornooien al doorgegeven. 
 Rudi: niet vergeten het CERM formulier moet nog altijd ingevuld worden. De gemeente moet ook

zijn toestemming geven.
 Rudi: de feestviering is vorig jaar niet kunnen doorgaan. Voorstel om op de dag van een circuit, op

het einde de uitreiking te doen. 
 Martin: voorstel om te starten met de Dag van de Dames op 4/7 met BBQ. 
 Monique: hopen dat we het circuit kunnen opstarten. 
 Rudi: iets om over na te denken om ook een soort competitie in te richten voor recreanten. Dit in

onze agenda zetten om de clubs mee te betrekken en onze recreanten meer te bieden. Het zou
stimulerend kunnen werken om de clubs iets aan te bieden louter voor hun recreanten. Clubs ook
motiveren om ook eens een recreantentornooi in te richten. 

Rudi dankt iedereen voor de deelname voor deze vergadering. Tot binnenkort eens ergens. 

Einde vergadering 20u58
Verslag opgemaakt door Catherine Mortier
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