
Verslag Bestuursvergadering PFV-OVL	  
 
PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN vzw	  
              AFD. OOST-VLAANDEREN Datum : 8 maart 2018
 Plaats : KP Mistral – Heusden 

Maatschappelijke	  zetel:	  
Petanque	  Federatie	  Vlaanderen	  
VZW	  
Zuiderlaan	  13	  
9000	  Gent	  
RPR	  :	  0418.483.437	  
E-‐mail:	  secretariaat@pfv.be	  
Tel:	  09	  243	  11	  40	  
www.pfv.be	  

Provinciaal	  secretariaat:	  
Rudi	  Vansnick	  
Dendermondesteenweg	  143	  
9070	  Destelbergen	  
GSM	  :	  0475	  28	  16	  32	  
E-‐mail	  :	  secretariaat@pfv-‐ovl.be	  
IBAN:	  BE79	  8906	  1409	  7533	  
www.pfv-‐ovl.be	  

Secretariaat	  administratief:	  
Adjunct	  Directeur	  administratief	  
Guy	  De	  Maesschalck	  
Heiligegeestmolenstraat	  173	  
9190	  Lokeren	  
GSM:	  0475	  89	  32	  34	  
E-‐mail:	  
guy.de.maesschalck@telenet.be	  

Secretariaat	  sport:	  
Adjunct	  Directeur	  sport	  
François	  De	  Troch	  
E-‐mail:	  
fdetroch@netadmin.be	  
GSM:	  0475	  38	  20	  09	  

	  

Aanwezigen :  
G. De Maesschalck Directeur PFV OVL 
F. De Troch Directeur Sport 
R. Vansnick Secretaris 
J. Van de Casteele Penningmeester 
C. Mortier a.i. penningmeester 
P. Verstricht Public Relations 
G. Segers Verantwoordelijke scheidsrechters OVL 
B. Baudoncq Raadslid 
R. Lepierre Raadslid 
 
Verontschuldigd: 
M. De Spiegeleer 
 
1. Opnemen aanwezigheden 
 
2. Goedkeuring verslag vergadering 8 februari 2018 

Het verslag van de vergadering van 8 februari werd goedgekeurd. 
 
3. Briefwisseling : 

(a) Uitnodiging PC Chapoo viering 25 jaar 
We ontvingen een uitnodiging voor de viering van 25 jaar bestaan van PC Chapoo. Paul zal aanwezig 
zijn met een aandenken vanwege de PFV OVL. 

(b) Wijziging bestuur PC Terheiden  
Melding van Martin ivm de wijziging van het bestuur van PC Terheiden. Martin heeft deze informatie 
gevonden via de publicaties in het Belgisch Staatsblad. Vraag blijft hoe we de clubs het best kunnen 
wijzen op het feit dat ze de wijzigingen in het bestuur ook effectief ingeven in AXONI. 

(c) Schrijven van Eddy Van de Wal ivm jeugd 
PFV OVL neemt nota van de inhoud van het schrijven van Eddy Van de Wal. De secretaris zal het 
schrijven beantwoorden. 

(d) Speelster PC Chapoo zonder licentie in WC 
In een mail geeft Alain Garnier toestemming aan een speelster van PC Chapoo om toch aan te treden 
in een wedstrijd in de winter competitie. François heeft de betrokken speelster gewezen op het 
reglement, met name artikel 5.2.5 waar duidelijk vermeld staat “geen licentie = geen deelname”.  
François betreurt de beslissing van de PFV waardoor PFV OVL voor voldongen feiten wordt gesteld. 
Reglement is identiek voor zowel Vlaamse als de Provinciale winter competitie. 
 

 
(e) Adreswijziging J. Welvaert 
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Wijziging van de adresgegevens van Jimmy Welvaert, sportleider van PC Patijntje. 
Nogmaals moet de club gewezen worden op het feit dat deze wijzigingen door de club zelf in Axoni 
moeten worden geregistreerd. 

(f) Aanpassing reglement Vlaamse WC 
In antwoord op de vraag gesteld door de PFV (deelname van Vlaamse damesploeg in Vlaamse 
competitie en 2de maal in hetzelfde weekend) heeft de PFV OVL beslist dat op punt 3 wij niet 
akkoord kunnen gaan  “vanaf 2018/19 het niet langer toegelaten is voor de dames die in de Vlaamse 
dames competitie spelen een tweede maal in hetzelfde weekend te spelen”. Rudi zal deze beslissing 
ook melden op de RvB van de PFV op 31 maart. 

 
4. Financiën 

Catherine bezorgt ons het overzicht van de inkomsten en uitgaven van de maand Februari.  
Johan neemt vanaf heden de boekhouding over van Catherine.  

 
5. Sport 

(a) Boete Moeskroen 
PC Moeskroen heeft de boete van 250 euro betaald ingevolge de sanctie hen opgelegd na vaststelling 
van inbreuken op het reglement (ongerechtigde opstelling van spelers). 

(b) Indoor kampioenschappen 
François geeft overzicht van de inschrijvingen voor de Indoor kampioenschappen.  

(c) Provinciale kampioenschappen 
François geeft ook een overzicht van provinciale kampioenschappen. Donderdag 5/4 zal worden 
vastgelegd wie van PFV OVL zal meewerken aan deze kampioenschappen. 
Mixen van leden van de Waalse federatie mag dit jaar niet. Moet aan de organiserende clubs worden 
gemeld. 

6. Activiteiten – tornooien 
(a) Feestviering 7 april 

Paul meldt dat alles OK is, de nodige voorbereidingen zijn getroffen. De bekers en aandenken werden 
door hem besteld. Wel moet nog rekening worden gehouden met de Indoor kampioenschappen die 
doorgaan na de vooropgestelde afsluitdatum. 
De tafelindeling moet nog worden opgemaakt (Paul doet het nodige). 
De jeugdkampioenen moeten nog worden uitgenodigd. 
 

7. Jeugdwerking 
De beker Borré vond dit jaar plaats in Erps-Kwerps, de Oost-Vlaamse delegatie was voltallig en 
heeft mooie prestaties geleverd. De juniores behaalden de eerste plaats, de speelsters en spelers 
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in de andere categorieën hebben eveneens verdienstelijke resultaten geboekt. We mogen 
tevreden terugblikken op prestaties van onze jeugd. 

 
8. Varia 
 

• Johan zal de nodige formaliteiten stellen bij VDK zodat hij het beheer van de rekeningen 
van PFV OVL degelijk kan uitvoeren. 

• Tijdens de laatste wedstrijd Mistral – Schorpioen (1ste afdeling) werd tergend gedrag van 
bepaalde toeschouwers van Mistral vastgesteld door de aanwezige scheidsrechter. 
 

 
De volgende vergadering zal doorgaan op donderdag 5 april om 19h30 in KP Mistral te 
Destelbergen-Heusden. 
 
 
 
 
Vansnick Rudi        De Maesschalck Guy 
Secretaris PFV OVL       Directeur PFV OVL 
 

 


