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Aanwezigen : 
G. De Maesschalck Directeur PFV OVL
F. De Troch Directeur Sport
R. Vansnick Secretaris
G. Segers Verantwoordelijke scheidsrechters OVL
P. Verstricht Public Relations
B. Baudoncq Raadslid

Verontschuldigd:
N. Carlier, M. De Spiegeleer, R. Lepierre

1. Opnemen aanwezigheden

2. Goedkeuring verslag vergadering 19 oktober 2017
Het verslag van de vergadering van 19 oktober werd goedgekeurd.

3. Briefwisseling :

(a) Antwoord op mail van kapitein Chapoo.
Melding van het ontbreken van een speler in de leden van het digitaal wedstrijdblad. François
heeft hierop geantwoord : er komt een nieuwe versie met een aangepaste lijst van spelers
met licentie.

(b) Uitnodiging Vlaamse Jeugdraad PFV.
We  ontvingen  een  uitnodiging  voor  de  vergadering  van  de  PFV  jeugdcommissie  die  zal
doorgaan op woensdag 6 december. Guy heeft hierop gereageerd met de vraag of er een
andere datum mogelijk is aangezien we aantreden in de 50+ competitie die doorgaat op de
woensdag. Nog geen reactie ontvangen.

(c) Uitnodiging promoten van Sportsterren in Brussel (2018) 
In de mate van het mogelijke zullen we dit evenement promoten.

(d) Vraag PC Eeklo verplaatsen van een wedstrijd
PC Eeklo vroeg een wedstrijd te verplaatsen wegens afwezigheid van spelers.  Deze vraag
werd door Guy beantwoord.

Maatschappelijke zetel:
Petanque Federate  Vaanderen 
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www.pfv.be

Provinciaal secretariaat:
Rudi  ansnick
Dendermondesteenweg 143
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(e) Cochonnetjes – Marc Nolmans

 
(f) Vraag van PC Terheiden.

Mail van PC Terheiden ontvangen waarin gevraagd werd om toestemming om terrein 5 te
gebruiken indien ze volgende seizoen ook in de 50+ categorie aantreden. François zal hierop
de nodige antwoorden bezorgen.

4. Financiën
Nicky heeft ons een volledig fnancieel overzicht bezorgd voor de periode September 2017
evenals een overzicht van de facturatie aan de clubs.

5. Evaluatie gebruik Digitaal wedstrijdblad
François geeft een stand van zaken omtrent het gebruik van het digitaal wedstrijdblad door
de clubs. Stekene en Patijntje sturen een foto van het wedstrijdblad, Lokeren gebruikt nog
het oude wedstrijdblad manueel, Moeskroen gebruikt het wedstrijdblad ook manueel.

6. Activiteiten – tornooien
(a) Interprovinciaal damestornooi 1/11/2017

Spijtig dat Limburg niet heeft deelgenomen. Het was een mooi tornooi dat uiteindelijk een
spannend einde heeft gekend. Een verslag werd opgemaakt en gepubliceerd op de PFV OVL
website. 

(b) Feestviering PFV OVL april 2018.
We ontvingen een voorstel  voor het menu van de feestviering.  De keuzes  zullen worden
doorgegeven  aan  de  traiteur.   Er  wordt  opnieuw  beroep  gedaan  op  de  DJ  Leo,  net  als
voorgaande  jaren.  De  uitwerking  van  dit  evenement  zal  in  de  komende  maand  worden
opgemaakt.

(c) Algemene Provinciale Vergadering.
De APV van vrijdag 19/1/2017 zal doorgaan in de lokaken van PC Omega. Er worden broodjes
voorzien en 1 consumptie bij de registratie van de aanwezigen.

(d) Vergadering toewijzing Provinciale kampioenschappen.
François stuurt de uitnodiging naar de clubs. De vergadering zal doorgaan op donderdag 14
december om 19u in KP Mistral.

(e) Opening nieuw lokaal PC Donkmeer.
Een vertegenwoordiging van PFV OVL zal aanwezig zijn op de ofcicle opening van de nieuwe
lokalen van PC Donkmeer op 15 december.

8. Varia
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(a) Jeugdwerking
De clubs worden uitgenodigd om deel  te nemen aan de jeugdwerking volgens de eerder
opgestelde nota door Rudi. De eerste trainingen zullen gepland worden in de volgende clubs
(mits zij akkoord gaan) : PC Haeseveld, PC Chapoo, PC Reynaert. 

(b) Selecties voor tornooien en kampioenschappen
Kan eventueel  in  overleg  met  PFV (die  zelf  ook sommige  selecties  voor  tornooien  doet)
besproken worden.

(c) Legitimatiekaart voor PFV OVL bestuursleden.
Teneinde  de  identifcatie  van  de  PFV  OVL  bestuursleden  te  bevorderen  zal  een
legitimatiekaart met foto worden aangemaakt voor elk PFV OVL bestuurslid. Deze kaart zal
ongeveer de grootte hebben van een bankkaart zodat ze in een badge-drager past. Hierdoor
zullen  de  PFV  OVL  bestuursleden  herkend  kunnen  worden  tijdens  hun  aanwezigheid  op
activiteiten en wedstrijden.

De volgende vergadering zal doorgaan op donderdag 14 december om 19h30 in KP Mistral te 
Destelbergen-Heusden.  Opgelet : om 19 uur begint de vergadering voor de toewijzing van de 
kampioenschappen.

Vansnick Rudi De Maesschalck Guy
Secretaris PFV OVL Directeur PFV OVL
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