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Aanwezigen : 
R. Vansnick Provinciaal Directeur / secretaris
C. Mortier Provinciaal Penningmeester a.i.
G. Segers Verantwoordelijke Scheidsrechters
G. Van Rossen Verantwoordelijke Jeugd
P. Verstricht Public Relations
B. Baudoncq Raadslid
P. Minnaert Waarnemer

Verontschuldigd
M. Van de Wielle Verantwoordelijke Dames
R. Lepierre Medewerker
M. De Spiegeleer Medewerker

1. Opnemen aanwezigheden
Monique, Roland en Martin zijn verontschuldigd.

2. Goedkeuring verslag 09 januari 2020
OK

3. Communicatie
UIT
- 13/01 Mail aan PFV – vraag lijst nationaal wedstrijden spelers gespeeld.

o Teneinde de controle volgens reglement te kunnen uitvoeren dienen we te 
beschikken over de lijst van de spelers die nationaal hebben gespeeld, net zoals 
wij dat hebben op federaal en provinciaal vlak. Nog geen lijst ontvangen, dient 
blijkbaar van de Waalse kant te komen. 

- 23/01 Mail aan clubs – vraag naar kandidaturen voor de provinciale kampioenschappen
o Vraag aan de clubs om hun kandidatuur te stellen voor de provinciale 

kampioenschappen.
- 27/01 Mail aan clubs – organisatie 

o Vraag aan de clubs om hun kandidatuur te stellen voor de indoor.
- 27/01 Mail aan PC Reynaert – 3 ontbrekende wedstrijdbladen AC.

o Om 22u waren de 3 wedstrijdbladen van de thuiswedstrijden AC van PC Reynaert
nog niet binnen. Een mail werd gestuurd om dat alsnog zo spoedig mogelijk te 
doen. Pas om 18:52 op 28/1 werden de bestanden van de wedstrijdenbladen per 
mail verstuurd. Boete toepassen – 3x 10€

- 30/01 Mail aan clubs – voorbereiding sportleidersvergadering 13/2.
o Er werd gevraagd aan de clubs om een formulier in te vullen met de tornooien 

die de club wenst te organiseren. Dit formulier zal dan worden samengevoegd 
met de andere clubs om zodoende voor de vergadering nog een 
geconsolideerde lijst te maken.
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- 10/02 Mail aan clubs – verwijzing naar reglementen en lastenboeken 
kampioenschappen..

IN 
- 27/01 Mail van PC Chapoo – vraag omtrent deelname speler lagere reeks in hogere 

reeks.
o Er werd gevraagd of een speler uit 2de afdeling 50+ in een hogere reeks mag 

aantreden. Werd verwezen naar reglement, het is toegestaan deel te nemen in 
een hogere reeks.

- 28/01 Mail van Ronny Van Slycken –  verslag september –  pc Moeskroen in Oost-
Vlaamse competitie

o Opmerking van de heer Van Slycken omtrent de deelname van pc Moeskroen in 
de Oost-Vlaamse competitie : bij de vraag hoe het komt dat Moeskroen speelt in 
Oost-Vlaanderen vind ik het onterecht van de heer Boré dat hij zegt: “dat dit te 
danken is aan jullie voorgangers.” Het is namelijk zo dat in die tijd het bestuur van 
West-Vlaanderen weigerde dat zij daar kwamen spelen.

- 5/02 Mail van Guy De Maesschalck – beachpetanque Sint-Niklaas
o Vraag om op te nemen in de lijst van tornooien – beachtornooi Sint-Niklaas op 

dinsdag 30/6.
- 7/02 Mail van Arne De Koster – intrekking kandidatuur bestuurslid PFV OVL  wegens 

familiale redenen.
- 9/02 Mail van KPC Schorpioen – afgelasting tornooi wegens te weinig inschrijvingen..
- 9/02 Mail van clubs – afgelasting wedstrijden ALL CAT wegens weersomstandigheden..

o Na overleg werd beslist om de wedstrijden van 9/2 ALL CAT af te gelasten 
omwille van de storm. De wedstrijden zullen gespeeld worden op 23/2.

- 13/02 anonieme brief – wedstrijd kpc Alosta/kpc Schorpioen (SL) niet volledig gespeeld
werd.

9/02 en 10/02 – diverse telefoons in verband met afgelasting wedstrijden. 

4. Financiën
 Algemeen: 

Catherine geeft een overzicht van de verrichtingen tot en met 10/02/2020. 

 Jeugddossier: 
Het dossier werd ingediend bij de PFV.

5. Sport
 Indoor schiftingen en finale toegekend.

6. Jeugd
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 Mooie selectie voor Beker Borré
 De volgende training is op 7/3 in pc Verbroedering en 14/3 kpc Alosta.  Beloften 

komen niet zo veel naar de trainingen. Eens laten samen spelen op een tornooi. 

7. Varia
 Paul is aan het kijken voor de bekers voor de kampioenschappen. Dit jaar zal het op een

lager bedrag komen.
 Op ons circuit is de dagprijs altijd een fles drank. Rudi heeft eens geïnformeerd voor 

een eerder praktisch geschenk. 
 Guy is met de provinciale kampioenen naar een tornooi gegaan. Bij de doubletten is het

gelukt, maar niet bij de tripletten. Een idee is om die triplet te laten deelnemen aan 
tornooien binnen de provincie. Wordt verder uitgewerkt voor de komende 
kampioenschappen..

Einde vergadering 23u30
Verslag opgemaakt door Catherine Mortier

Volgende vergadering op 12 maart 2020 in
Huis van de Sport Gent - Zaal Gentbos
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