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1. Vaststellen van de aanwezige door de provinciaal secretaris:
Daar er 21 van de 24 clubs aanwezig zijn, 1 gevolmachtigden, er zich 1
club heeft laten verontschuldigen namelijk Vlug Vooruit en 2 clubs afwezig
zijn, kan de vergadering reglementair doorgaan.
2. Welkomstwoord door de Provinciaal Directeur:
Beste bestuursleden en leden van het DB en secretariaat van de PFV,
Ik heet u allen welkom op deze AV van de PA en wens jullie een voorspoedig
en sportief 2017 toe.
Ik zal het kort houden want er is veel gebeurd in 2016 en mijn enthousiaste
team van medewerkers die ik van harte wil danken voor hun inzet, zullen
jullie dat in details uitleggen.
Ik stel U even mijn team voor:
- Jean Boumans als Adj. Dir Administratie
- Peter Crauwels ons duvel doe al als secretaris
- Herman Hillen als adj. Dir Sport
- Kurt Lunders onze penningmeester die ons helaas gaat verlaten
- Marc Borremans als verantwoordelijke scheidsrechters
- Herman Van Bouwel als PR en feestelijke aangelegenheden
- Karin Salaerts medewerkster en verantwoordelijke voor de
dameswerking
en twee nieuwe medewerkers:
- Nicole Suykerbuyk
- Swat Willemsen.
We zijn nog steeds op zoek naar een vervanger van Kurt als
penningmeester met ingang van 1 februari 2017 en voormijn functie vanaf
Vooraleer het woord te laten aan mijn medewerkers wens ik twee
opmerkingen te maken over de petanque werking in het algemeen.
Vooreerst merken we dat sommige clubs erop achteruitgaan inzake
inschrijving van ploegen voor de competitie. Dan hoor je argumenten dat
oudere spelers afhaken zonder dat er opvolging is. Een actieve inspanning
van aanwerving van jonge spelers, daarmee wil ik zeggen jonger dan 40
jaar, is de boodschap om niet op termijn als club te moeten verdwijnen. We
wensen hier op provinciaal vlak een punt van te maken om hieromtrent
ideeën en plannen uit te werken. We staan open voor suggesties van jullie
kant.
Een tweede punt dat aandacht verdient is de balans tussen aantal
ingeschreven ploegen en aantal beschikbare spelers. Het DB in Gent krijgt
maandelijks aanvragen van spelers die buiten de transferperiode een
buitengewone transfer aanvragen omdat hen eerst een plaats in de
competitie werden beloofd doch achteraf wegens omstandigheden een of
meerdere ploegen minder werden ingeschreven. Dit is een vaststelling die
aandacht verdient bij het inschrijven van ploegen.

Tenslotte als aftredend voorzitter van de PA zou ik naar alle clubbesturen
een oproep willen doen dat ze met hun competitiespellers een afspraak
zouden maken om geen alcoholische drank te gebruiken tijdens de
wedstrijden en vragen aan de mensen achter de toog van voor die spelers
niet te tappen tijdens de match.
Nu laat ik onze secretaris aan het woord.
3. Mededeling uittredende en nieuwe bestuursleden:
Beste genodigden,
Bestuurders,
Voorzitters,
Collega secretarissen,
Beste petanquevrienden,
Net zoals 2015 was 2016 een woelig jaar voor de Petanque Federatie
Vlaanderen. Op de Statutaire vergadering in februari kon u merken dat er
een grote afwezige was. De toenmalige directeur sport, Karin De Pauw,
afkomstig uit de provincie Antwerpen, had enkele dagen voor deze
vergadering al haar mandaten neergelegd, ook deze binnen onze provincie.
In mei besliste Alain Garnier om haar taak over te nemen en zich in de
toekomst te gaan concentreren op het federale niveau. Zoals u weet zijn
federale en provinciale taken niet cumuleerbaar. Omdat hierdoor een extra
plek vrijkwam voor de provincie Antwerpen binnen de raad van bestuur van
de PFV, trad ikzelf als plaatsvervanger op. Op de algemene vergadering van
de federatie zal gevraagd worden of ik dat mandaat al dan niet mag
verderzetten tot 2019. Eveneens zal jullie gevraagd worden of Jean
Boumans een nieuw mandaat krijgt tot 2021.
Daarnaast kregen we in oktober het bericht van Kurt Lunders dat hij de taak
van penningmeester teruggeeft aan de provincie. Zijn privé en
arbeidsomstandigheden laten het niet meer toe zijn taak naar behoren uit te
voeren. In 2012 werd na het ontslag van Jean Sevenich en Diana Jansegers
gevraagd of Kurt de boekhouding van de provincie Antwerpen op zich wou
nemen. In eerste instantie ging het om een overgangsmaatregel tot er
iemand definitief zou gevonden worden. 5 jaar later was Kurt meer dan een
vaste waarde binnen het provinciaal bestuur. Hij heeft onze provincie
doorheen moeilijke tijden geloodst. Toch bij een verslag van het
controleorgaan SBB konden we steeds op beide oren slapen. Bij deze willen
wij hem nogmaals danken voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren.
Wij zeggen hem geen vaarwel maar een welgemeende tot ziens. Het
provinciaal bestuur wil Kurt niet met lege handen laten vertrekken. We
hebben dan ook gezorgd voor een mand waar hij hopelijk nog even plezier
aan kan beleven.
Gelukkig kwam op het einde van het jaar de redding van 2 nieuwe leden die
zich willen inzetten voor onze provincie. Nicole Suykerbuyk en Frans
Willemsen willen graag hun steentje bijdragen op provinciaal niveau.

Zoals u in het organigram kan zien zijn de taken nog niet volledig
herverdeeld. De cruciale taken van provinciaal directeur en penningmeester
zullen de komende provinciale raad een invulling krijgen. Via het verslag en
de website krijgt u dan de definitieve samenstelling van onze provinciale
raad.
Deze raad wordt gevormd door mensen met passie voor onze sport maar we
kunnen nog altijd extra hulp gebruiken om onze taken in te vullen. We
zoeken dus naar mensen die in team kunnen werken en zich belangeloos
willen inzetten. Geïnteresseerden hoeven geen lid te zijn van een bestuur in
jullie club. Ze moeten enkel lid zijn van de PFV en door een club gesteund te
worden. Kent u iemand, laat ons dit dan weten. Wij zullen deze kandidaten
met open armen ontvangen.
We hopen, met deze al dan niet voltallige provinciale raad, dat we in 2017
terug in rustigere wateren kunnen gaan varen.
4. Mededeling uittredende clubs:
De club die zich in 2015 kandidaat stelde om toe te treden tot de
Petanque Federatie Vlaanderen nam dit jaar het spijtige besluit om terug
uit onze Federatie te treden. Het nummer 02-028 dat toegekend was aan
PC Royal Herakles Tennis Club zal dus voorlopig niet meer ingevuld
worden.
5. Voorstel nieuwe clubs:
Op 17 september werd op de vergadering van de Raad Van Bestuur een
nieuwe club aan de provincie Antwerpen toegevoegd namelijk DJPC
SmijTTermee te Essen. Deze club kreeg het nummer 02-029. Eveneens
werd MPC De Rode Loop toegevoegd. Zij kregen het nummer 02-030. Op
de algemene vergadering van de PFV zullen beide clubs definitief
bevestiging krijgen van hun lidmaatschap.
6. Werking van het secretariaat door de provinciaal secretaris:
Dames en heren,
Hebben jullie ook het gevoel dat hoe langer je een taak vervult, hoe meer
het lijkt of nooit iets helemaal af is? Steeds komen er nieuwe initiatieven en
dan smijt je je met volle kracht terug in de strijd. Ook het afgelopen jaar
had ik het genoegen om jullie secretariaat te bemannen. Ik neem jullie mee
naar een overzicht doorheen het afgelopen jaar, 2016.

Er werd weer heel wat vergaderd: 8 provinciale raden, 1 algemene
vergadering, 2 sportleidersvergaderingen, 2 vergaderingen van de
scheidsrechters en een vergadering van de dames werden met de meeste
zorg van een verslag voorzien. Ik hoop dat u bij het ontvangen van de
verslagen de tijd neemt om deze door te nemen. Hang de verslagen uit op
de club zodat ook uw leden op de hoogte zijn van onze werking en de
genomen beslissingen.
In deze verslagen staat steeds een kort overzicht van de gevoerde
briefwisseling. Buiten het dagelijks mailverkeer en het mailverkeer van
ongeveer 500 mails aangaande het nieuwe programma voor de
wintercompetitie, werden dit jaar 357 belangrijkere mails verstuurd en
ontvangen. Uiteraard gaat er dan al wel eens een mailtje verloren in de
administratie en krijgen sommigen geen of niet onmiddellijk reactie van ons.
Ik wil jullie dan ook vragen om een herinnering te sturen indien u van mij
niets meer ontving.
Buiten de vergaderingen en de briefwisseling staan natuurlijk 3 grote
activiteiten op het programma van een provinciaal secretariaat namelijk de
indoorwedstrijden, de kampioenschappen en de wintercompetitie.
Het inschrijven voor de indoorwedstrijden verliep net zoals vorig jaar
digitaal. Sportleiders en secretarissen worden steeds behendiger in het
correct doorgeven van de ploegen waarvoor mijn hartelijke dank. Het zorgt
voor een serieuze vermindering van mijn taken. Het insturen van de
uitslagen verliep dit keer iets moeizamer. Gebruik het doorgestuurde
inschrijvingsdocument om de behaalde plaatsen te noteren en stuur dit dan
terug per mail. Op die manier kunnen de uitslagen snel online geplaatst
worden.
Ook het inschrijven van de kampioenschappen verliep het afgelopen jaar
zeer vlot. Mag ik bij het inschrijven van een mixed ploeg vragen om te
controleren of de ploeg al werd ingeschreven door de andere club.
De kampioenschappen zelf kenden ups en downs. Dat barreren en cadreren
niet altijd even prettig is hoef ik de modale speler onder jullie niet te
vertellen. Eveneens een behalen van het quotum bleef een probleem.
In opvolging van deze problemen heeft de Raad van Bestuur beslist om dit
jaar te testen of het spelen in 5 ronden een beter alternatief is. Hierover
hoort u vast meer bij het onderdeeltje sport.
De wintercompetitie was dit keer een grotere uitdaging. In onze provincie
ging een testjaar van start waar we volledig digitaal zouden werken. Bij de
aanvang konden we wel wat weerstand voelen bij de clubs. En dat was meer
dan begrijpbaar. Nu werkt het systeem vlot en kennen we een snelle
afhandeling van de speelresultaten. Ik hoop dat ook jullie de positieve
effecten zien van deze digitalisering. In elk geval wil de federatie ook
volgend jaar inzetten op het digitale. Er wordt meer dan 1000 euro
uitgetrokken om de wintercompetitie in de 5 Vlaamse provincies en op het
federale niveau te digitaliseren.

Ik wil jullie hierbij nogmaals uitvoerig bedanken. Het was niet altijd even
makkelijk om met het nieuwe wedstrijdblad te werken. Eveneens werden
er in de loop van het jaar een aantal updates doorgevoerd. Telkens was
het voor jullie een hele uitdaging om alles correct af te handelen. In ruil
daarvoor schreven we voor de winterstop geen enkele boete uit. Echter
zullen er vanaf heden administratieve kosten volgen bij het niet correct
indienen van de wedstrijdgegevens in een correct formaat.
Mogen we ook hier jullie attent maken op het zo snel mogelijk insturen van
de gegevens. Hoe sneller we ze ontvangen, des te sneller hebben jullie de
uitslagen.
Dit jaar kenden we een lichte stijging in ons ledenaantal. Sommige clubs
kenden een lichte toename, daling of bleven status quo. Toch zijn het vaak
de grotere clubs die zorgen voor de stijging in ons ledenaantal.
Waarschijnlijk kunnen ze op meer mensen beroep doen om activiteiten te
organiseren (denk hierbij maar aan recreantennamiddagen die later dan
weer zorgen voor extra competitiespelers). Misschien kan ook voor uw club
een klein initiatief zorgen voor een boost van het ledenaantal.
Hier is een kleine kanttekening bij te maken. Veel leden hebben is leuk,
zeer leuk zelfs. Toch wanneer men veel competitieve spelers heeft, moet
men hier rekening mee houden voor het inschrijven van de
competitieploegen.
Op elke Raad van Bestuur vragen spelers een speciale transfert aan omdat
hen beloofd werd dat ze zouden kunnen aantreden bij de wintercompetitie.
Soms blijkt dit onmogelijk en moeten er mensen op de bank gezet worden.
Dit is ongetwijfeld niet fijn voor de clubs maar ook de spelers houden er
een wrang gevoel aan over. Het is dus een kwestie van te balanceren op
het slappe koord. Ik hoop dat jullie als club en onze spelers er niet
afvallen.
Tot slot wens ik alle voorzitters en clubsecretarissen te bedanken voor de
vlotte samenwerking. Eveneens wil ik het dagelijks bestuur (Reinold,
Lucien en Alain), het secretariaat van de PFV (Tim, Catherine, Freija en
Corey), de raad van bestuur en de ganse provinciale raad danken voor de
professionele manier waarop jullie mij ondersteunden tijdens het afgelopen
jaar.
Dames en heren, het pad dat we bewandelen loopt niet altijd even recht.
Het loopt niet altijd naar beneden, soms moet er een steiler stukje
overwonnen worden om dan te kunnen genieten van een hemels uitzicht. Ik
ben er dan ook van overtuigd dat we op het juiste pad zitten. Wil je met
ons mee wandelen, aarzel niet om je bij ons gezelschap te voegen. Want we
zijn er door en voor jullie.
Bedankt voor uw aandacht.

7. Administratieve werking door de Adjunct Directeur
administratief:
Geachte Voorzitters en secretarissen,
Vooreerst wil ik in mijn functie als adjunct-directeur administratief mijn
ervaring doorgeven aan de jongere generatie. Want één van de
belangrijkste punten is dat de administratie in alle opzichten optimaal
verloopt.
Deze ervaring is de bouwsteen voor de toekomst, enerzijds tussen de
provincie en de federatie en anderzijds tussen de provincie en alle clubs.
Een van de belangrijkste punten in deze nieuwe opdracht is het
optimaliseren van de communicatie tussen en binnen alle niveaus.
Anderzijds is het ook belangrijk dat jullie clubs een zeer goede
samenwerking hebben met ons secretariaat.
Daarom gaan wij het hebben over de belangrijkste aandachtspunten binnen
de administratie: wat er kan veranderen en wat wij met zijn allen dienen te
verbeteren.
1)

Als eerste wil ik het hebben over het ledenprogramma AXONI.

Er worden nog steeds verkeerde informatie ingevuld
De meeste clubs onder jullie gebruiken of kennen dit programma
onvoldoende. Weet dat dit het belangrijkste programma is binnen de PFV.
Weet dat door nalatigheden, gebrekkige of onjuiste ingegeven informatie
vroeg of laat negatieve gevolgen kan hebben voor de aangesloten speler of
club.
Wij stellen vast dat bij het invullen van de gegevens nog steeds veel fouten
gebeuren. Neem jullie tijd om alles in te vullen, het is een normaal
werkingsdocument.
Wanneer u een nieuw lid inschrijft, of een overgang van speler doet, vraag
dan zijn identiteitskaart en schrijf deze gegevens zorgvuldig over.
- Familienaam in hoofdletters
- Voornaam eerste letter in een hoofdletter alle andere letters in klein
schrift.
- Geboortedatum.
- Mannelijk of vrouwelijk geslacht, is belangrijk omdat er meer en meer
voornamen zijn die zowel gebruikt worden voor jongens als voor meisjes.
- Vraag ook het juiste adres van het nieuw lid.
- Vul ook het rijksregisternummer in van alle u leden. Op het ogenblik zijn
er 9 clubs die eraan begonnen zijn mag ik vragen aan de andere om het ook
te doen.
- Vraag ieder jaar aan jullie leden om de info na te gaan en indien er
wijzigingen zijn deze door te geven, zodat jullie deze kunnen aanpassen.

Zo zijn wij ervan overtuigd dat er in de toekomst minder fouten zullen
gemaakt worden. Wanneer jullie toch niet zeker zijn hoe het moet, kan je
mij of Catherine altijd een seintje geven, wij zullen uw met veel plezier
helpen. Alvast bedankt voor jullie inzet.
Ook bij een verandering van leden binnen jullie bestuur, verander de
gegevens zo vlug mogelijk.
Tevens als er een andere persoon die de correspondentie dient te krijgen
geef het ons a.u.b. door en vooral pas het aan binnen Axoni.
Wij zijn ervan overtuigd dat jullie dit allemaal zelf kunnen doen.
2) De vrijwilligerswerking.
Vanaf dit jaar zullen er diverse controles binnen alle clubs komen, van de
overheid, betreffende het vrijwilligerswerk. Zorg er dus voor dat u de
vrijwilligerslijsten goed invult en ter beschikking houdt op de club.
Deze documenten kan u bestellen bij het VSDC voor de Club die daarbij
aangesloten zijn. Ook bij het VSF, bij het Dynamo project kan u deze
bestellen.
Als besluit wil ik alle secretarissen bedanken voor de vrijwillige en menige
uren dat jullie bezig zijn met de administratie binnen jullie club.
Ook wil ik de provinciale raad en in het bijzonder de administratieve vleugel,
bedanken voor de inzet en het vertrouwen dat zij in mij stellen.
Bedankt voor jullie aandacht.
8. Sportbeleid door de Adjunct Directeur sport:
Goede avond allemaal
Bij het begin van het nieuwe jaar hoort het nu eenmaal dat men elkaar het
beste toewenst dit wil ik dan bij deze ook doen en wens voor ieder van jullie
een gezond en een sportief 2017 met veel petanque plezier en voor ieder
zijn eigen hoogtepunten. Verder wil ik even terugblikken op de
uitzonderlijke sportieve prestaties van de spelers uit onze provincie in 2016
met een beknopt verslag. Ik wil bij deze de dames van Lier vermelden met
hun prestatie op het Vlaams en Belgisch kampioenschap interclub, met als
hoogtepunt het resultaat van Natasha Kazmierckzak op het Europees
kampioenschap individueel, een derde plaats op 24 deelnemers. Verder
waren de dames van de Evers kampioen in de dameswintercompetitie. Ik zal
geen opsomming geven van alle resultaten want deze zitten mooi
samengebundeld in uw mapje zodat u deze achteraf rustig kan inkijken.
Wintercompetitie
Er wordt een hevige strijd geleverd in de 2de afdeling van de Vlaamse
wintercompetitie want hier spelen 5 ploegen uit onze provincie en natuurlijk
wil niemand hiervan terug naar de provinciale afdeling degraderen. Maar het
zal voor sommige ploegen een moeilijke karwei worden om zich te
handhaven in de Vlaamse competitie.

In 1ste afdeling is PC Lier goed bezig om te promoveren naar de nationale
competitie Ze staan momenteel op een gedeelde eerste plaats Het zou mooi
zijn mochten ze PC Lint hier gezelschap gaan houden. Over de dames van
de provincie in de Vlaamse wintercompetitie kan ik ook alleen maar lovend
zijn deze zijn weer op weg om er een mooi seizoen van te maken. Ook de
provinciale wintercompetitie kent een spannende strijd maar we zullen nog
een paar maanden moeten wachten en dan weten we wie er stijgt en wie er
spijtig genoeg moet afzakken. Ik wens alle spelers hierbij nog veel succes in
de komende wedstrijden.
Uitslagen wintercompetitie
De verwerking van de uitslagen van de competitie verloopt goed en neemt
heel wat mindertijd in beslag dan de vorige jaren, voor mij heel veel zelfs
want alles verloopt via Peter dit jaar. Ik wil Peter hiervoor ook bedanken en
ik bedank ook alle clubs voor hun medewerking want zonder jullie
medewerking kon dit project niet slagen. Ik hoop dat velen onder jullie
reeds op ontdekkingstocht geweest zijn want deze vorm van
uitslagverwerking heeft een grote schat aan informatie. Uitslagen per ploeg,
uitslagen per club en vooral ook de informatie per speler is voor de clubs
heel belangrijk. Zo kan er direct worden nagegaan hoeveel keer een
bepaalde spelers reeds heeft meegespeeld en in welke afdeling hij heeft
deelgenomen. Dit is belangrijk voor de sportleiders i.v.m. het opstellen van
de reservespelers.
Hierbij nog enkele belangrijke data ’s en de data ’s van de provinciale
kampioenschappen
Algemene vergadering federatie 18 februari 2017
Scheidsrechter examen zaterdag 11 maart 2017
Eindronde federaal zaterdag 18 maart 2017
Indoor veteranen woensdag 22 maart 2017
Indoor senioren zaterdag 25 maart 2017
Kampioenschappen 2017
P.I.B. senioren
P.K.G.D. Veteranen en
Senioren
P.K.D

29 april (zat)

P.C. Hemelhof

13 mei (zat)

P.C. Niel

6 mei (zat)

P.C. Wijnegem

P.I.B. veteranen

3 mei (woe)

P.C. Markdal

P.K.T.

7 mei (zon)

P.C. Herentals

Ik hoop dat de clubs hun hun kandidaturen voor de inrichting van een
indoor tijdig binnenbrengen zodat op de sportleidersvergadering van
maandag 23 januari de locaties kunnen toegewezen worden. Tevens kunnen
op deze vergadering de data voor een zomertornooi bekend gemaakt
worden
Tot zover de sport,

Ik dank u voor uw aandacht en hoop op een verdere prettige samenwerking
in de toekomst.
9. Dameswerking door de verantwoordelijke
dames:
Goedenavond
Ik kom jullie iets vertellen over onze Antwerpse dames.
We beginnen bij het begin en dat is de ontmoeting met Vlaams-Brabant.
Deze ging door in april, in onze provincie. Op de terreinen van P.C. Niel.
Hier werden 24 dames geselecteerd van het damescircuit. Dit gaf dan 8
tripletten. Spijtig genoeg kwam Vlaams-Brabant met doubletten. Voor ons
geen probleem, dus doublet tegen triplet. Over 5 rondes werden er 40
matchen gespeeld. Hier deden het onze dames niet slecht. Met 19
overwinningen tegen 21 voor Vlaams-Brabant.
Op 1 november werd het provinciaal dames toernooi gehouden. Dit ging
door op p.c. Haeseveld te Destelbergen. De provinciale raad selecteerde 3
clubs die 3 dames mochten afvaardigen.; nl: P.C. Lier omdat ze Belgisch
kampioen zijn, en de 2 clubs met een Vlaamse damesploeg.; nl. pc Niel en
pc de evers. Deze damesploegen werden aangevuld met elk 1 jeugdspeler.
Met trots mag ik meedelen dat dit beloond werd. Met 11 overwinningen op
15 matchen en 76 pluspunten is het geslaagd en wonnen we dit toernooi.
Nogmaals bravo voor deze dames en jeugdspelers, zeer goed gespeeld
Als enigste Vlaamse werd Natascha Kazmierczak van P.C. Lier geselecteerd
voor het Europees single kampioenschap. Deze pracht dame haalde een
bronzen medaille voor ons land. Knap gedaan.
Het damescircuit werd ook steeds goed bevolkt. Voor het eerst werd er in
juli niet gespeeld en dus werd er maar 10 maand gespeeld en in december
de afsluit. De dag van de dames ging niet door. Dit reeds voor het 3de jaar
op rij. Op de damesvergadering van 5december werden ze dan gevraagd om
een alternatief voor deze dag. Er kwamen leuke voorstellen. Er werd zo
voorstellen gedaan met petanque ballen: melee, toernooi enz. zonder de
ballen : uitstappen naar bezienswaardigheden, oude volksspelen enz. Dit
gaan we binnen de provinciale raad bespreken.
Wat de toekomst ons brengt? Enkele damestrainingen, deze zijn op 5 mei te
Niel en 27 oktober te Wijnegem. Deze vallen samen met de jeugdtrainingen.
Alle Antwerpse dames zijn hierop welkom. Tot hier voor mij. Ik bedankt
jullie voor je aandacht.

10.

Het jeugdbeleid door de afgevaardigde jeugd:

11.
Scheidsrechters door de verantwoordelijke
scheidsrechters:
Goedenavond,
Voor de scheidsrechters is er niet zo veel te melden.
Met de kampioenschappen zijn er over de lijn gezien bijna geen klachten. De
paar klachten zijn behandeld geweest en conclusies uit getrokken.
Ook de afgelopen en lopende wintercompetitie is voor de scheidsrechters
ook goed verlopen. Dit komt vooral aan de goedheid van de spelers.
Hopelijk blijft dit zo.
Volgens het beleid van de federatie zou er minstens ¾ van de clubs een
scheidsrechter moeten hebben. Wij in de provincie halen dit nu net niet.
Ons doel is dan dat er bij elke club 1 scheidsrechter is. Daarom komt er een
opleidingsdag voor toekomstige scheidsrechters. Deze kunnen dan het
examen afleggen op zaterdag 11 maart 2017.
Voor de bestaande scheidsrechters komen er 2 opfrissingsdagen op Vlaams
niveau waarvan minstens 1 verplicht is.

De gelegenheidsscheidsrechters mogen enkel nog metingen doen. Ze mogen
verder geen beslissingen nemen aangaande het reglement.
Tot hier voor mij. Bedankt voor uw aandacht.
12.
Het financieel verslag door provinciaal penningmeester:
Goeden avond allemaal.
Ik zal jullie meer uitleg geven bij de financiële cijfers van 2016.
Tijdens dit jaar werd een opbrengst gerealiseerd voor 17.514,77 euro en
kosten voor 16.371,43 Euro. Dit heeft geleid tot een winst van 1143,34
euro. Deze bewegingen tijdens 2016 hebben ons een finale kaspositie
opgeleverd van 577,50 euro op de zichtrekening en 15.165,80 euro op de
spaarrekening. Zoals vorig jaar gemeld waren er geen grote kosten voorzien
in het budget. Dit heeft geleid tot dit positieve resultaat.
De redenen van het positieve effect komen voort uit volgende activiteiten:
Het algemene gedeelte heeft ons inkomsten opgeleverd voor 16.053,77
euro. Deze inkomsten zijn voornamelijk gerelateerd aan de inkomsten van
de competitieploegen en de kampioenschappen alsook sinds 2015 de
inschrijvingen voor de bekeruitreikingen. Tijdens 2016 merken we hier een
daling tegenover 2015 gerelateerd aan het aantal inschrijvingen voor de
feestviering.
De algemene kosten tonen een bedrag van 14.988 euro. Deze kosten zijn
voornamelijk gerelateerd aan de verplaatsingsvergoedingen, de huur en
andere algemene kosten. De kosten voor de feestviering zitten hier ook in.
Welke gelijkaardig uitvielen tegenover 2016 ongeacht de daling in het aantal
personen. Dit is gerelateerd aan de hogere kost voor de zaal.
De dameswerking was in 2016 goed voor inkomsten ten belope van 685,50
euro. Deze inkomsten zijn bijna volledig gerelateerd aan de inkomsten van
het damescircuit. Voor deze inkomsten, werden kosten gemaakt voor
297,80 euro. Deze kosten zijn voornamelijk gerelateerd aan het
damescircuit.
De jeugdwerking ontving in 2016 775,50 euro aan inkomsten. Deze
inkomsten zijn volledig gerelateerd aan de ontvangen toelagen van de PFV.
De jeugdwerking toonde dan weer kosten voor 765,60 euro aan kosten
welke gerelateerd zijn aan de initiatiekosten en de tornooien waaraan werd
deelgenomen in 2016. Deze kosten zijn lager aangezien voor sommigen de
kost rechtstreeks aan Gent kon worden doorgerekend.
Ten slotte hebben we nog de scheidsrechters. Hieraan hangt enkel een
kostenplaatje. Deze kosten bedroegen in 2015 320 euro. Deze kosten zijn
volledig gerelateerd aan de kampioenschappen tijdens het jaar.

In de verkregen bundel kunnen jullie ook nog ter informatie het budget voor
2017 terugvinden.
Heeft er iemand nog vragen aangaande het financieel gedeelte?
Dan geef ik nu het woord terug aan Jean voor het verslag van de
verificateurs.
13.
Verslag van de verificateurs:
Hierbij bevestigen mevrouw Martine Pasmans en de heren André Cools en
Wilfried Deman, dat wij op 4 januari 2017 de boekhouding van de
Petanque Federatie Vlaanderen Provincie Antwerpen, op
onregelmatigheden hebben gecontroleerd. Na nazicht van banksaldo’s en
bewijsstukken beschouwen wij de boekhouding als correct en dien te
gevolge stellen wij voor de raad van beheer te ontlasten.
14. Ontheffing voor het boekjaar 2016 van de Provinciaal
schatbewaarder en de Provinciale Raad:
Door middel van handgeklap wordt de provinciale penningmeester en de
provinciale raad ontlast van het boekjaar 2016.
15.
Aanstellen verificateurs voor 2017:
Er worden 2 clubs getrokken nl. P.C. Molenbos en P.C. Wijnegem. Zij
stellen binnen hun club een verificateur aan. Volgend jaar zal er een
trekking gebeuren uit de overige clubs.
16.
Feestviering door Herman Van Bouwel:
Herman geeft een overzicht van de komende feestviering. De affiche zal zo
snel mogelijk verspreid worden.
17.
Slotwoord door Directeur Sport PFV Alain Garnier:
Alain doet een warme oproep nar vrijwilligers voor het WK.
Hiervoor is door de PFV een presentatie ontwikkeld.

18.
Slotwoord door Provinciaal Directeur:
Alain bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. Hij hoopt in 2017 op een
positieve samenwerking met de diverse clubs.
Tot slot nodigt hij alle aanwezigen uit voor de receptie, aangeboden door
de provinciale raad.

Provinciaal Directeur
Alain Garnier

Provinciaal secretaris
Peter Crauwels

