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1. Opnemen aanwezigheden 
 
2. Goedkeuring verslag 14 juni 

Verslag werd goedgekeurd. 
 

3. Briefwisseling 
 

• mail 8/6 PFV – Tim – reglement wintercompetitie 2018-19; 
• mail 8/6 – Rudi aan RvB PFV – ingevolge datum wijziging RvB PFV; 
• mail 21 juni van Rudi aan Reinold Borré / PFV secretariaat; 
• mail 22 juni van TIM – PFV – kalender kampioenschappen; 
• mail 24 juni van Rudi aan Patrick Remy en Reinold Borré; 
• mail 27 juni van secretariaat PFV- wijziging mailadres PC De Populieren; 
• mail 27 juni Tim – PFV – uitnodiging vergadering sportverantwoordelijken provincie; 

 
4. Financiën  : 

(a) ontslag penningmeester Johan Van de Casteele. 
Johan is opgenomen in het ziekenhuis. Door gezondheidsproblemen kan hij niet langer zijn taak 
als penningmeester uitvoeren en heeft zijn ontslag per email ingediend. Wij notuleren het 
ontslag. Wij wensen Johan een spoedig herstel toe. 

(b) In orde brengen mandaten bankrekening. 
Rudi heeft bij de VDK in Lochristi documenten opgehaald om de mandaten te laten aanpassen. 
Echter, om de mandaten te kunnen aanpassen moeten deze documenten worden ondertekend 
door Reinold Borré. Gelet op het ontslag van Johan zullen we nu even moeten afwachten wie 
Johan zal opvolgen. Wordt verder opgevolgd. 

(c ) Facturatie tornooien- sponsoring 
Zodra mogelijk zal worden nagegaan welke facturen er reeds zijn opgemaakt en verstuurd. 

 
5. Sport 
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(a) Inschrijvingen wintercompetitie 2018-2019 
Alle clubs hebben hun inschrijving in de wintercompetitie voltooid. Het sportcomié zal zich nu buigen 
over de reeksindelingen. Er wordt hoe dan ook getracht om zoveel als mogelijk de bye’s in de reeksen 
uit te sluiten. Voor ALL CAT hebben we 53 ploegen en voor de 50+ zijn er 47 ploegen ingeschreven.  
De clubs zullen worden aangeschreven met een voorstel om de reeksen dusdanig aan te passen. Hun 
advies zal hierbij worden gevraagd. 

(b) Sportleidersvergadering 
Sportleidersvergadering werd verzet wegens het ontbreken van de kalender van de Vlaamse 
competitie. Wordt verplaatst naar 7 augustus. 

 
6. Activiteiten – tornooien 

De dag van de dames werd reeds eerder besproken. De organisatie verloopt vlot. 
 
7. Varia 

• documenten en kassa voor circuit 50+ zullen door Rudi voorlopig worden opgevangen. 
• De opkomst is zeer goed, topdeelname op Schorpioen : 156 deelnemers (24 d d – 54 h d); 

 
De volgende vergadering zal doorgaan op dinsdag 7 augustus om 20u30 in de lokalen van PC 
Omega – Oostakker. 
 
 
 
Vansnick Rudi  
Secretaris PFV OVL 
 


