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1. Vaststellen van de aanwezige door de provinciaal secretaris:
Dames en heren, een zeer goede avond. Alvorens aan deze vergadering te
beginnen willen wij graag een minuutje stilte voor alle vrienden,
familieleden en petanque-kameraden die ons het afgelopen jaar ontvallen
zijn.
Daar er 22 van de 26 clubs aanwezig zijn, er zich 2 club hebben laten
verontschuldigen namelijk PC Markdal en PC Vlug Vooruit en 2 clubs
afwezig zijn namelijk PC Boom en PC Saint-Guibert, kan de vergadering
reglementair doorgaan.
2. Welkomstwoord door de adjunct-directeur administratief:
Beste bestuursleden,
leden van het DB en secretariaat van de PFV,
Ik heet u allen welkom op deze algemene vergadering van de provincie
Antwerpen en wens jullie een voorspoedig en sportief 2018 toe.
Ik zal het kort houden want er is veel gebeurd in 2017 en mijn enthousiaste
team van medewerkers die ik van harte wil danken voor hun inzet, zullen
jullie dat in details uitleggen.
De vrijwilligerswerking:
Vanaf 2016 zijn er diverse controles binnen alle clubs, 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 clubs die daarbij
aangesloten zijn. Ook bij het VSF en 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.

3. Mededeling uittredende en nieuwe bestuursleden:
Beste genodigden,
Bestuurders,
Voorzitters,
Collega secretarissen,
Beste petanquevrienden,
In 2017 werd Alain Garnier bevestigd in zijn bestuursfunctie binnen de PFV
namelijk deze van Sportief Directeur. Hierdoor kwam er een plaats vrij in de
RVB. Op de algemene statutaire vergadering kreeg Jean Boumans een
mandaat van jullie om tot 2021 in de RVB te zetelen. Ik trad op als
plaatsvervanger van Alain en houd, zolang hij fungeert in het dagelijks
bestuur, zijn stoel warm in deze raad. Dit verschuiven had een bijkomend
gevolg. Alain mocht namelijk niet meer functioneren als directeur van de
provincie. Deze plaats blijft tot op heden vacant.
Vorig jaar traden Nicole Suykerbuyk en Frans Willemsen toe tot de
provinciale raad. In het afgelopen jaar kreeg hun functie meer en meer
duidelijkheid. Nicole werd verantwoordelijk voor de jeugdwerking en het
50+ circuit. Frans nam de fakkel van Kurt Lunders over op financieel vlak.
De provinciale raad werd dus het afgelopen jaar als volgt samengesteld:
In het administratief gedeelte is de functie van voorzitter nog vacant.
Daarnaast zetelt de provinciaal Adjunct-Directeur administratief, Jean
Boumans, secretaris: Peter Crauwels en provinciaal penningmeester: Frans
Willemsen.
In het sportieve luik van onze provincie vinden we aan het hoofd de
provinciaal adjunct-directeur sportief: Herman Hillen, verantwoordelijke
scheidsrechters: Marc Borremans, en verantwoordelijke jeugd en 50+:
Nicole Suykerbuyk.
Zowel in het administratief als sportief gedeelte worden we bijgestaan door
adviseur: Alain Garnier. En buiten de provinciale raad kunnen we rekenen
op de provinciale medewerker bij de dames namelijk Karin Salaerts.
De provinciale raad is nog niet voltallig. Volgens het reglement van
inwendige orde mogen er 13 leden in onze raad zetelen. Op dit moment zijn
dat er 7, nog 6 te gaan dus. Uiteraard gaat het er niet om dat alle plaatsen
opgevuld geraken maar zoals jullie ongetwijfeld weten is het werk een pak
makkelijker als het door vele handen gedragen kan wordt. Wil je als team
werken, samen bouwen aan een betere federatie, gedreven met onze sport
bezig zijn, aarzel dan niet om met één van onze leden contact op te nemen.
We hopen, met deze al dan niet voltallige provinciale raad, dat we in 2018
er kunnen staan voor jullie: jullie club kunnen helpen waar nodig, prachtige
organisaties kunnen neerzetten, kortom jullie een schitterde petanquejaar te
kunnen geven.

4. Mededeling uittredende clubs:
In 2017 nam geen enkele club van onze provincie ontslag uit de Petanque
Federatie Vlaanderen.
5. Voorstel nieuwe clubs:
Op 16 september werd op de vergadering van de Raad Van Bestuur een
nieuwe club aan de provincie Antwerpen toegevoegd namelijk Petanque
Club Saint-Guibert-Itegem. Deze club kreeg het nummer 02-031.
Op 10 januari 2018 werd door het dagelijks bestuur eveneens
Brasschaatse Petanque Vrienden toegevoegd onder het nummer 02-032.
Op de algemene vergadering van de PFV zullen deze clubs definitief
bevestiging krijgen van hun lidmaatschap.
Met deze 2 clubs erbij brengt dat ons aantal op 26 clubs.
6. Werking van het secretariaat door de provinciaal secretaris:
Dames en heren,
De tijd staat niet stil, we worden allen een dagje ouder en dat merk je als je
terugkijkt in de geschiedenis van de federatie. Dit jaar zullen we met zijn
allen 40 kaarsjes uitblazen op de grote PFV-taart. 40 jaar waarin door de
besturen op verschillende niveaus: Internationaal, Belgisch, Vlaams,
Provinciaal en clubgebonden, had werd gewerkt om de federatie uit te
bouwen tot wat ze nu is. Steeds werden projecten opgestart, geëvalueerd,
bijgestuurd en al dan niet opnieuw uitgevoerd. Steeds met het oog op een
betere editie dan de vorige keer. Vaak was er een periode van rust waarin
bezinning het belangrijkste doel was, afgewisseld met perioden van intense
organisaties en reorganisaties.
Op dit ogenblik staan we op een keerpunt van de federatie. De tijd van
bezinning is voorbij en de tijd van belangrijke beslissingen nemen is
aangebroken. Dat zal u als club ongetwijfeld merken als u de verslagen van
de Raad van bestuur leest. Waar sommige bestuurders nog in een fase van
rust verkeren, zijn anderen volop in de voorbereiding van grotere
beslissingen. Digitalisering en professionalisering is een absolute must om
onze federatie in het Vlaamse, Belgische en Internationale sportlandschap
staande te houden.
Binnen de raad van bestuur werd het afgelopen jaar een beslissing genomen
aangaande het lidgeld, zowel dat van de individuele speler als dat van de
clubs. Momenteel bedraagt het clublidgeld 65,00 euro. We gaan dit als
federatie optrekken naar 100,00 euro. Als een club beschikt over een
scheidsrechter of trainer, dan kunnen zij 20,00 euro terugkrijgen voor de
scheidsrechter(s) en 20,00 euro voor de trainer(s). Wanneer je dus als club
een scheidsrechter en een trainer hebt, betaal je minder als het jaar ervoor.
Dit zal in voege treden vanaf het seizoen 2019/2020.
Eveneens worden de individuele lidgelden geïndexeerd en zal dit jaar €
36,00 voor competitiespelers, € 13,00 voor recreanten en € 11,00 voor de
jeugd gevraagd worden.

Uiteraard viel er op provinciaal niveau eveneens heel wat te beleven. 8
vergaderingen van de provinciale raad, 2 sportleidersvergaderingen, één
algemene vergadering en 2 scheidsrechtersvergaderingen moesten van een
terdege verslag voorzien worden. Hopelijk hebben jullie de verslagen in
goede orde mogen ontvangen. Moest dit niet het geval zijn, laat me dit dan
zo spoedig mogelijk weten. Op die manier kan ik het mailbestand
aanpassen. Mag ik jullie vragen de verslagen met aandacht te lezen, zowel
de verslagen van de Raad van bestuur als de verslagen van de provinciale
raad, bevatten heel wat info die voor jullie club van belang kan zijn.
Naast het vergaderen staan nog enkele zaken op het to-do lijstje. Ten
eerste willen we in 2018 een vernieuwde website voor de provincie lanceren.
Deze site zal ons meer de kans geven om op een nog efficiëntere en
overzichtelijkere manier met jullie te communiceren. Op de site die dit jaar
online gezet zal worden, krijgen jullie, als club, nog meer de kans om te
participeren. Naast de eigen clubpagina, kunnen jullie clubevenementen ook
zichtbaar gemaakt worden. Ook het inschrijven voor de kampioenschappen
zal nog vlotter verlopen. Inschrijven voor een verkeerde categorie zou niet
meer mogelijk kunnen zijn omdat deze rechtsreeks zal gelinkt worden aan
de database met licentienummers, geboortedatums, …
Dat de digitale wereld niet stil staat, hebben we de afgelopen 2 jaar binnen
onze provincie duidelijk gemerkt. Daar waar het sportieve en
administratieve bij elkaar komt, de wintercompetitie, hebben we de grootste
digitalisering doorgevoerd. En zoals bij elk project zijn er steeds zaken die
beter kunnen. We hebben de afgelopen zomerperiode hard gewerkt aan het
verfijnen van het wedstrijdblad en de vermogens om fouten te voorkomen.
Toch stellen we vast dat er hier en daar iets misliep bij de codes die werden
aangepast. Hiervoor wil ik me alvast verontschuldigen voor de ongemakken
die sommige ploegkapiteins hebben ondervonden.
Enkel door te ervaren en feedback te krijgen, kunnen zaken geoptimaliseerd
worden. Op dit ogenblik werkt een taskforce aan de verbetering van het
programma. Ik geef jullie alvast een kort overzicht van de zaken die in de
pipeline zitten om aangepast te worden:
• De optimalisatie van het voorblad. De te drukke lay-out zal
weggewerkt worden en maakt plaats voor een overzichtelijk geheel.
• U zal in de toekomst bij de basisinstellingen op het voorblad kunnen
kiezen of een wedstrijdblad al dan niet per mail moet verzonden
worden (kiezen uit het systeem van zelf door te sturen of te laten
doorsturen door het programma)
• De afgescheiden wedstrijdbladen zullen een eigen specifieke naam
krijgen bv. Herentals A – Kontich A zodat jullie makkelijker een eigen
archief kunnen bijhouden
• Controle zal automatisch doorgevoerd worden alvorens een
wedstrijdblad kan afgesplitst worden
• Een nieuw tabblad zal aangemaakt worden met officiële
scheidsrechters
• Er wordt onderzocht of er naast de herinneringsmail, die u krijgt
indien het digitaal wedstrijdblad niet correct tot bij ons kwam, ook een
berichtje per sms kan verstuurd worden.

Zoals u kan zien, doen we er zoveel mogelijk aan om van het digitale
systeem een goed draaiend geheel te maken.
Het ledenaantal binnen onze provincie bleef op 5 leden na, met 1398, bijna
status quo. Toch is er heel wat diversiteit van kleine, middelgrote tot zeer
grote clubs binnen onze provincie. Kleinere clubs blijven hun leden
behouden en grotere clubs gaan er vaak lichtjes op vooruit. Er is dus voor
elk wat wils. Soms staan nieuwe leden vaak aan de zijlijn. Ze worden niet
altijd aangehaald om onze sport (nog) beter te leren kennen. Uiteraard is dit
niet altijd nodig, soms willen mensen gewoon eens komen kijken zonder
meer. Toch een warme oproep, laat potentiele leden niet in de kou staan.
Vervolgens wens ik jullie te vragen om optimaal maar correct gebruik te
maken van ons ledenprogramma Axoclub. We merken dat er heel wat
fraude wordt gepleegd om toch maar een licentie te kunnen aanmaken.
Namen die bewust verkeerd worden gespeld om toch maar toegang te
hebben tot een nieuwe aansluiting voor bepaalde spelers. Hierdoor zitten in
ons systeem heel wat spelers met een dubbel licentienummer. Het vraagt
bijzonder veel arbeid van de administratieve medewerkers. Fouten worden
dus duur betaald. Vraag a.u.b. steeds de identiteitskaart van de leden om
de correcte gegevens in te voeren in het systeem. Tenslotte vraag de
federatie om het unieke rijksregisternummer toe te voegen aan het
spelerstabblad. Op deze manier kunnen we foutieve inschrijvingen sneller
opvolgen.
Tot slot wens ik alle voorzitters, secretarissen en clubbesturen 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 aangename manier waarop jullie samen met mij van de PFV onze
federatie te maken.
Bedankt voor uw aandacht.
7. Sportbeleid door de adjunct-directeur sport:
Beste collega’s leden van de provinciale raad,
beste voorzitters en bestuursleden,
Bij het begin van 2018 kijken we nog even terug op 2017, voor sommigen
overtrof 2017 hun verwachtingen, anderen hadden er misschien meer van
verwacht. Hieraan kunnen we weinig veranderen en het zal voor 2018 niet
anders zijn vrees ik. Bij deze wil ik iedereen alle geluk van de wereld
toewensen en hoop ik samen met jullie in een goede gezondheid te kunnen
verder spelen. Ik wil ook de leden van de provinciale raad bedanken voor de
prettige samenwerking van het afgelopen jaar en hoop dat dit voor 2018 zo
mag blijven.

2018 belooft weer een druk jaar te worden, wij moeten dan wel niet, zoals
vorig jaar, instaan voor de organisatie van de dag van de besturen van de
PFV, maar er zijn weer tal van andere organisaties die ons te wachten staan.
Ik wil nog even zeggen dat wij als provinciale raad zeer teleurgesteld waren
dat er van onze provincie maar drie clubs aanwezig waren op de dag van de
besturen. Deze dag met meer dan 130 deelnemers is een groot succes
geweest waar wij als provincie fier op mogen zijn dankzij onze inspanningen
en vooral alle goede zorgen en inspanningen van PC Wijnegem. Maar nu
kijken we uit naar 2018 dat zoals ik reeds zei ook weer de moeite zal zijn.
De kalender van het damescircuit zit ook weeral vol dus voor 2018 draait dit
ook weer op volle toeren meer uitleg hierover door de
damesverantwoordelijke
Wij mochten vorig jaar de bevestiging van het succes van het 50+ circuit
ondervinden met meer deelnemers dan in ons 1ste jaar. Wij hebben in ons
2de jaar weer wat meer ervaring opgedaan en bijgeleerd wat resulteert in
enkele kleine aanpassingen van het reglement. Ook het aantal clubs die een
wedstrijddag willen inrichten zit in stijgende lijn. Meer hierover volgende
week op de sportleidersvergadering waar dan ook de kalender kan
opgemaakt worden en dit zal hetzelfde gebeuren als vorig jaar. Ik mag niet
vergeten Nicole te bedanken voor haar geleverde werk tijdens de vorige
editie van het circuit en hoop dat het in 2018 ook op wieltjes mag lopen.
Wat de provinciale kampioenschappen betreft zullen deze, net als vorig jaar,
gespeeld worden over 5 ronden met een kleine aanpassing wat betreft de
klassering en de daaraan gekoppelde loting. Meer uitleg op de
sportleidersvergadering. Iedereen heeft ondertussen de kalender voor de
kampioenschappen gekregen en gezien dat we dit jaar 2 weken vroeger
beginnen. Dit is om onze kampioenschappen meer gelijk te laten lopen met
de Waalse federatie en hierdoor hebben we meer spreiding en dus geen 2
kampioenschappen meer in hetzelfde weekend.
Tenslotte wil ik nog vragen dat indien er nog clubs zijn die hun kandidatuur
voor de inrichting van hetzij de indoor senioren en/of veteranen nog willen
stellen dit zo snel mogelijk willen doen zodat we de sportleidersvergadering
van volgende week kunnen voorbereiden. Dit geldt eveneens voor de
inrichting van het 50+ circuit
Ik dank jullie allen voor jullie aandacht en tot in de zomer op één of ander
tornooi of kampioenschap en hopelijk in stralende weersomstandigheden

8. Dameswerking door de verantwoordelijke dames:
Goedenavond,
Ik kom u enkele zaken vertellen over onze Antwerpse dames.
Op 1 november werd het provinciaal dames tornooi gehouden. Dit ging door
op P.C. Omega te Lokeren. De provinciale raad selecteerde 3 clubs die 3
dames mochten afvaardigen namelijk: P.C. Lier, PC Niel en PC Hemelhof. De
dames werden aangevuld met 2 jeugdspelers. Ik mag u meedelen dat ook
dit jaar weer beloond werd. Met 9 overwinningen op 15 matchen wonnen we
dit tornooi. Nogmaals bravo voor deze dames en jeugdspelers, zeer goed
gespeeld.
Het damescircuit wordt ook nog steeds goed bevolkt met een gemiddelde
van 15 damestripletten per maand. De dag van de dames ging niet door.
Dit reeds voor het 4de jaar op rij. Deze wordt dan ook stopgezet. Het circuit
loopt zoals elk jaar gewoon door.
Enkele damestrainingen zijn, op 5 mei te Niel en 27 oktober te Wijnegem
doorgegaan. Met een zeer goede opkomst van respectievelijk 14 en 18
dames. Steeds was er door de aanwezige dames goede commentaar en
vroegen ze of er nog kwamen. Bij deze wil ik Frederik Keulemans bedanken
voor het geduld en het goede werk met onze dames.
De toekomst: Ja, er komen zeker nog damestrainingen. Deze worden op tijd
aan de clubs en dames medegedeeld. Zoals ik al gezegd heb gaat het
damescircuit gewoon elke maand door met uitzondering van de maand juli.
Graag hadden we dat het circuit het zo goed blijft doen dus heren en dames
moedig jullie dames aan om te blijven komen en /of meedoen.
Ik dank jullie voor jullie aandacht.
9.
Het jeugdbeleid door de afgevaardigde jeugd:
Goede avond en eveneens mijn beste wensen voor alle aanwezigen,
Eventjes een kort overzicht waar we allemaal met de jeugd geweest en
getraind hebben het afgelopen jaar.
Beker Borré werd spijtig genoeg afgelast wegens omstandigheden. Deze
ontmoeting staat terug ingepland voor zondag 18 februari 2018. De
Antwerpse jeugdspelers maakten de verplaatsing naar P.C. Interlommel en
namen deel aan de ontmoeting Limburg/Antwerpen. Deze ontmoeting werd
nipt gewonnen door Limburg.
De Antwerpse jeugd werd uitgezonden naar:
- Open Jacq Michielsen Nieuwegein
- Collines Frasnes
- Masters Lummen
- Barcelona
- VKJ - BKJ

De uitslagen van deze wedstrijden en de eventueel behaalde plaatsen zitten
in de map, die jullie vandaag mogen ontvangen.
Het 4-federatie Tornooi had dit jaar plaats op Vlaamse gronden. 1ste: FFPJP,
2de: FBFP, 3de: PFV, 4de: NJBB. Volgend jaar zal dit evenement plaatsvinden
in Nederland.
Er waren, dit jaar 5 jeugdcircuits: Haeseveld - Wijnegem - De Blocksens –
Boekt -Oostende. Voor 2018 is het jeugdcircuit voor de provincie Antwerpen
toegewezen aan Niel op 2 juni. De structuur van het jeugdcircuit zal wijzigen
ten opzichte van vorig jaar. Er zal een training gegeven worden vanaf 10.30
u tot ongeveer 12 uur. Middagpauze – tijd voor een hapje en een drankje vanaf 13.00 u worden er 3 ronden gespeeld.
Er waren 11 jeugdtrainingen in de provincie Antwerpen verspreid over het
ganse jaar in de clubs Niel, Ponderosa en Wijnegem. Gemiddeld waren er
een 20-tal deelnemers aanwezig. De lesgevers waren Marc Op De Beeck –
Alain Garnier – Geert Devos met gasttrainers Tony De Groof – Luc Smulders
– Frederik Keulemans. Een tabel met aanwezigheden van spelers en trainers
zit ook in de map. Deze trainingen worden gratis aangeboden door de PA en
je krijgt er les van gediplomeerde of van spelers die op Nationaal en Vlaams
niveau spelen. Voor de miniemen en cadetten is deelname aan de
provinciale training een vereiste voor een eventuele selectie naar tornooien.
We zijn ook nog altijd op zoek naar eventuele leden, die ook een handje
willen toesteken tijdens de jeugdtrainingen. Misschien is het interessant om
weten dat er een nieuwe cursus initiator petanque start in februari met het
algemeen gedeelte module 1. Dat gaat door in Deurne. Modules 2 en 3 gaan
door in Lier in september. Misschien is er iemand aanwezig die interesse
heeft of je kent iemand, die dit zou kunnen hebben, de
inschrijvingsformulieren staan in de laatste petanque sportmagazine
Voor de resterende speeldagen van de wintercompetitie mogen de
miniemen en cadetten nog altijd blijven veranderen van ploeg.
Het sportkamp in Tongerlo telde dit jaar 36 deelnemers, waarvan 14 van
onze provincie. Om deelname aan te moedigen krijgt elk van onze
jeugdspelers 20€ terugbetaald van de PA.
Het Oliebollentornooi, traditioneel de afsluiter van het jaar, had plaats dit
jaar op donderdag 28 december. 20 Antwerpse jeugdspelers maakten de
verplaatsing naar Pijnacker.
Verder wil ik graag nog eens uitermate alle vrijwilligers voor
jeugdtrainingen, jeugdcircuits en sportkamp bedanken voor hun inzet het
afgelopen jaar. Zonder hen zouden we dit allemaal niet realiseren.

10.
Scheidsrechters door de verantwoordelijke
scheidsrechters:
Goedenavond allemaal,
Dit jaar zijn de kampioenschappen zonder veel problemen verlopen. Als
voorzitter van de scheidsrechters wil ik even een woordje doen over het
alcohol gebruik. Wij zullen er nog strenger op toekijken om dit te vermijden.
Wij willen de clubs ook aan moedigen om scheidsrechters te leveren want
deze kan de provincie Antwerpen zeer goed gebruiken. Langs deze weg wil
wij Gommaar Degroof, die onlangs ontslag nam, bedanken voor zijn
jarenlange inzet als scheidsrechter. Maar even ter informatie zoals jullie in
het magazine al zullen gelezen hebben, er is een datum vastgelegd voor het
examen provinciale scheidsrechter en dat is 18 maart. Maar het blijft niet
alleen bij dit examen indien jullie ingeschreven zijn voor het examen zullen
jullie ook op een nog te vast teleggen datum een voorbereiding op het
examen zijn. Na het afleggen van het examen met een positieve uitslag
zullen we trachten jullie een goede begeleiding te geven. Ons doel is dat
iedere Antwerpse club een scheidsrechter levert, en daar zullen we aan
werken.
Wij hopen dat we dit jaar enkele scheidsrechter bij krijgen in onze groep
want die kan Antwerpen goed gebruiken.
Ik dank u voor jullie aandacht en wens jullie nog een prettige avond
11.
Het financieel verslag door provinciaal penningmeester:
Vermogen op 01 januari 2017: €14599,96
Vermogen op 31 december 2017: €15885,96
Waarvan:
o €15000,00 op de spaarrekening
o €885,96 € op de zichtrekening
Deze inkomsten zijn hoofzakelijk afkomstig van:
- Inschrijvingen van de competitieploegen: €8454,00
- Kampioenschappen: €2584,50
- Inkomsten van de jeugd: €504,00
- Het dames circuit: €287,90
- 50 + circuit: €441,00
TOTAAL: € 2271,40 - Dit zijn de belangrijkste inkomsten van 2017.
We hebben niet alleen inkomsten, er zijn echter ook uitgaven:
- Feestviering met 147 deelnemers, kostprijs: €1795,03
- Aankoop 2 laptops: €977,00
- Aankoop bekers, medailles, sleutelhangers: €1771,56
- Vergaderkosten: €1731,35
- De jaarlijkse vergadering in Bernardus: €576,60
- Verplaatsingskosten + vergoeding scheidsrechters: €3335,35
TOTAAL: €10186,89 - Dit zijn de belangrijkste uitgaven van 2017.
Als resultaat geeft dit een winst van €141,70 in 2017!

12.
Verslag van de verificateurs:
Hierbij bevestigen de heren Leopold Goris, August Vercammen en
Wilfried Deman, dat wij op 12 januari 2018 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 provinciale raad te ontlasten.
13. Ontheffing voor het boekjaar 2017 van de Provinciaal
schatbewaarder en de Provinciale Raad:
Door middel van handgeklap wordt de provinciale penningmeester en de
provinciale raad ontlast van het boekjaar 2017.
14.
Aanstellen verificateurs voor 2018:
Er worden 2 clubs getrokken namelijk P.C. Kontich en P.C. Markdal. Zij
stellen binnen hun club een verificateur aan. Volgend jaar zal er een
trekking gebeuren uit de overige clubs.
15.
Feestviering door Herman Van Bouwel:
Herman geeft een overzicht van de komende feestviering. De affiche zal zo
snel mogelijk verspreid worden.
16.
Woord van de voorzitter PFV:
Reinold bedankt de provinciale raad van Antwerpen voor de goede werking.
Daarnaast meldt hij een aantal zaken:
a) Het rijksregisternummer is bijzonder belangrijk bij het invoeren van
ledengegevens. Dit zal bepalend zijn om in de toekomst subsidies te
ontvangen.
b) Clubs zullen moeten voldoen aan 2 belangrijke zaken (verdere info
volgt op de Algemene Statutaire Ledenvergadering):
a. Beleid in verband met ongewenste intimiteiten
b. Gegevensbescherming
c) We moeten een duidelijk onderscheid maken tussen petanque als
sport en petanque als plezier. Op dit ogenblik zijn we voor 85% zeker
dat we in 2024 en 2028 mogen deelnemen aan de Olympische Spelen.
Dit zal positieve gevolgen hebben naar de subsidies van de PFV en de
clubs toe.
d) Tenslotte wil hij een applaus vragen voor Catherine Mortier die vanaf
april met pensioen gaat.

17.

Academische zitting en slotwoord door provinciaal secretaris:

Naast een feestjaar waarin we 40 kaarsjes uitblazen binnen onze
federatie, is het ook een jaar van verandering. Een jaar waarin we
afscheid nemen van de rots in de branding en een nieuw gezicht mogen
verwelkomen.
Afscheid nemen doet altijd een beetje pijn. Daarom willen we graag
afsluiten in schoonheid en een hulde brengen aan deze
bewonderenswaardig persoon.
37 jaar lang werkte deze fantastische vrouw op het secretariaat van de
federatie. Ze startte deeltijds om de boekhouding van de VLPS, de
voorloper van de PFV, bij te houden. Later werd ze bevorderd tot
administratieve kracht, ging fulltime werken en werd secretaris van de
federatie. Ze werkte onder de voorzitters Leo Van Craeyvelt, Maurits de
Ridder, Freddy Van De Ginste en Reinold Borré. Daarnaast werkte ze
onder heel wat directeurs Sport: Guido Mortier, Eric Redant, Maurice
Boon, Jean-Marie Bilquet, Karin De Pauw en Alain Garnier
Vaak was ze de eerste contactpersoon waar je terecht kwam met een
vraag, opmerking, klacht of wat dan ook. Steeds weerklonk die
vriendelijke stem: ‘Hallo met het secretariaat van de PFV’.
Steeds kreeg je een terdege antwoord, een vriendelijke reactie terug.
Vaak een mailtje in de ochtend met “prettige werkdag”. Daarnaast was
voor haar een woord een woord, zij hield altijd het hare.
Nu krijgt ze de tijd om te genieten en zich bezig te houden met zaken die
ze graag doet. Misschien komt er zelfs meer tijd vrij om petanque te
spelen of zich te amuseren in haar club PC Mistral. Misschien zelfs de
kans om een keertje meer op citytrip te gaan.
Afscheid nemen bestaat niet, zingt Marco Borsato. ‘Ik ga wel weg maar
verlaat je niet’. En dat hopen wij, als bestuurders, met gans ons hart. Dit
is geen goodbye maar een welgemeende tot ziens.
Eindelijk heb je tijd
voor al die mooie dingen.
Waarvan je vroeger dacht,
wanneer kan ik eraan beginnen?
Gaan reizen of naar de academie.
Je hebt nu tijd om dat te doen.
Wij wensen je proficiat met het
behalen van dit heugelijk moment
en geniet van je pensioen.
Dames en heren, een warm, zeer gemeend en daverend applaus voor de
rost in de branding van de PFV, dames en heren, Catherine Mortier.

Ik bedankt iedereen voor zijn / haar aanwezigheid. Ik hoopt in 2018 op
een positieve samenwerking met alle clubs. Aarzel niet om ons te
contacteren bij vragen, problemen of zelfs klachten. We willen er zijn
voor jullie.
Tot slot wil ik PC Niel bedanken voor haar gastvrijheid. Zij hebben een
prachtige receptie uitgewerkt. Ik nodig allen die zich inschreven uit voor
deze receptie, aangeboden door de provinciale raad.
Provinciaal secretaris
Peter Crauwels

