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1.
Welkomstwoord van de voorzitter:
Alain opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij vraagt om de
dameswerking voorop de agenda te zetten zodat Nadia niet tot op het einde van de
vergadering moet blijven.
2.
Goedkeuring verslag 25 maart 2019:
Het verslag van 25 maart wordt door alle aanwezigen ondertekend en aldus
goedgekeurd.
3.

Briefwisseling:

26/3: van secretariaat PFV:
Verslag Dagelijks bestuur van 14 maart. Doorgestuurd naar PR.
31/3: van Luc Van Regenmortel:
Inschakeling nieuwe scheidsrechters op provinciale kampioenschappen.
1/04: van Nicole Suykerbuyk aan clubs:
Reglement 50+ circuit.
2/04: van Frans Willemsen:
Facturen indoor.
5/4: van Ludo Raeymaekers:
PC Rozemaai 2000 zal volgend jaar nog lid blijven van de PFV. Door
transfert heel wat spelers verdwenen. Wat nu met PIB?
5/4: van Ludo Raeymaekers:
Nieuw formulier clubbestuur.
8/4: van Nicole Suykerbuyk:
Stelt zich kandidaat voor de functie van provinciaal secretaris.
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14/4: van Jef Wiercx:
Hebben nieuwe petanquebanen in Wommelgem en vragen verdere info.
14/4: van Jeannine Rousselle:
Jeannine is de nieuwe Erevoorzitter, Ondervoorzitter van PC Ponderosa. Ze
zou nog graag op de hoogte gesteld worden van de briefwisseling met de
PFV. We willen graag het bestuursformulier ontvangen.
16/4: van secretariaat PFV:
Verslag Raad van Bestuur van 30 maart. Doorgestuurd naar leden PR.
22/4: van Brigitte De Busschere (PK De Evers):
Vraagt factuur voor aankoop drankbonnetjes tijdens kampioenenviering.
30/4: van Frans Willemsen:
Overzicht kosten bekeruitreiking van 2015 tot 2019.
30/4: van Frans Willemsen:
Proef- en saldibalans.
2/5: van Julien Van den Broeck:
PC Ponderosa wil graag 80 sets petanqueballen huren.
We beschikken over 20 sets voor doubletten en 18 sets voor
tripletten. (Jean zoekt kostprijs op).
5/5: van Jean Van Wint:
Nieuwe samenstelling bestuur PC Aartselaar.
4.
Financiën:
Frans overloopt de financiële toestand van de provincie.
Na de kampioenschappen zullen er facturen vertrekken naar de clubs in functie van de
kampioenschappen. Deelname bedraagt nog steeds € 3 per persoon. Peter zal hiervoor
een juiste deelnemerslijst doorsturen.
Wat doen we met spelers vanuit een andere provincie? Op dit ogenblik wordt het bedrag
niet gevraagd aan de club van de spelers buiten de provincie.
De inrichtende club krijgt nog een factuur van €1,50 per deelnemer.
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Heel wat facturen blijven onbetaald. Hiervoor moet vaak een herinnering gestuurd
worden. In Gent rekent men 50% bij het niet betalen na 2 weken. Vanaf nu zal de
betalingstermijn verlengd worden naar 4 weken. Bij het niet betalen, komt een
administratieve kost van 25% bij.
Er zijn binnen de PFV nog wel wat achterstallige betalingen. Clubs die na de herinnering
niet betalen, zullen opgelijst worden. Deze clubs kunnen niet starten aan de
wintercompetitie tot hun factuur betaald is.
5.
Sport:
Vorige kampioenschappen zijn goed verlopen. Er waren heel weinig ploegen ingeschreven
en er was veel discussie over het wedstrijdsysteem.
PC Markdal zal een factuur ontvangen van € 200 wegens het niet deelnemen aan de PIB.
Inschrijven voor de wintercompetitie kan tot eind juli. Na de kampioenschappen zetten
we de inschrijvingen voor de wintercompetitie open. Bij de reeksindeling proberen we
zeker naar reeksen van 10 ploegen te gaan.
6.
Recreantenwerking:
Alle competities beginnen op hun einde te lopen. Bij de wedstrijd De Evers - Wijnegem is
de uitslag verkeerdelijk toegekomen. Roger heeft dit gecorrigeerd. Deze correctie zal
verwerkt worden in de uitslagen van volgende week.
De inhaalwedstrijden worden netjes afgewerkt.
Op 14 juni zal er een testwedstrijd georganiseerd worden om een nieuwe formule uit te
werken. Voorstel: 1e ronde triplet, 2e ronde 1 doublet en 1 individueel.
Systeem op zich is goed maar dekt de lading niet. Bij de recreantencompetitie spelen
bijna uitsluitend competitieve spelers mee. Alain geeft aan dat deze competitie eigenlijk
een georganiseerd trainingsmoment is voor competitiespelers. We moeten misschien op
zoek naar een andere naam.
7.
Jeugd:
De afgelopen periode werden 2 trainingen georganiseerd namelijk op PC Niel (15 spelers
aanwezig) en op Wijnegem (19 spelers aanwezig).
Op zondag 26 mei is er een extra training voorzien op de terreinen van PC Herentals in
functie van het BKJ.
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Voor de stage van Nataf waren 4 spelers uitgenodigd van onze provincie. Daarnaast
werden Ina en Jarno gevraagd om deel te nemen.
Nicole geeft een overzicht van de behaalde resultaten op het VKJeugd. Ondertussen
staan de resultaten online. We wensen al onze spelers een dikke proficiat!
PC Aartselaar heeft gevraagd of ze hun lokaal beschikbaar mogen stellen voor
jeugdtrainingen. We bedanken hen voor hun interesse en zullen de club opnemen in de
kalender van volgend jaar.
Danny Genad heeft de avondcursus gevolgd. Hij vraagt om nu aangesteld te worden als
coach en mee de provinciale jeugdtrainingen te organiseren. Nicole zak Danny hierover
een brief sturen.
Het jeugdcircuit van 18 mei is verplaatst naar 7 september. Dit moet nog online komen.
8.
Damescomité:
Op zondag 1 september worden de terugwedstrijden gespeeld tegen de Nederlandse
dames. We zijn op zoek naar een kandidaat die beschikt over 20 buitenterreinen en een
binnen accommodatie voor 80 personen. Inrichtende club moet geen
inrichtingsvergoeding betalen. Maar bieden wel een koffie en koffiekoek aan voor alle
deelnemers. De provincie zorgt voor een cava en een kleine receptie. Kandideren kan
tegen 20 mei. Peter zal hiervoor een brief versturen naar e clubs.
We leggen weer € 75 in de pot, samen met de Nederlanders, zodat we een kleinigheidje
kunnen aanschaffen voor iedereen.
Herman Hillen zal optreden als scheidsrechter.
Jean Boumans zal de tafel op zich nemen.
Het damescircuit loopt zeer goed. Via facebook worden regelmatig oproepen gedaan naar
extra spelers. Hierdoor krijgen “losse” spelers de kans om deel te nemen.
9.
Scheidsrechters:
De 3 nieuwe scheidrechters hebben hun eerste opdrachten erop zitten. Herman zal zijn
bevindingen doorsturen naar Luc Van Regenmortel en Peter Troonbeeckx.
VKT te Wijnegem: Marc Op De Beeck heeft zich geplaatst en moet spelen die dag.
Hierdoor kan hij niet optreden als scheidsrechter. Herman zal contact opnemen met Peter
Troonbeeckx om te bekijken wie ons kan verstreken. Daarnaast zal Kris Janssens
eveneens aanwezig zijn als scheidsrechter.
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10.
Feestviering:
De feestviering was weerom een groot succes. Afwezigen hadden weerom ongelijk. We
zijn zeer tevreden met de kwaliteit van onze master of the party, de traiteur en de DJ.
Naar volgend jaar toe moeten we proberen het budget binnen de perken te krijgen.
Nu leggen we als provincie € 1951 bij. We streven ernaar om volgend jaar naar een
opleg van € 1500.
Hierdoor zullen we volgend jaar de prijzen een klein beetje moeten optrekken (zowel
eten als drank). Voorstel om alle frisdranken op te trekken naar € 1,80, sterke bieren
naar € 3,50 en een fles wijn € 16. De kostprijs voor het eten wordt opgetrokken met €2
bijkomend bij de prijs van de traiteur. Eveneens moeten we de rekening van de zaal
bekijken wat we hier teveel betalen. Tenslotte moeten we ervoor zorgen dat het
aangekochte materiaal terug kan gerecupereerd worden. Uiteraard zijn details naar
volgend jaar te finetunen.
11.
Rondvraag:
Nadia: mag er op een kampioenschap gespeeld worden met een recreantenlicentie?
Neen, kampioenschappen, 50+ circuit en wintercompetitie is enkel voor competitieve
licenties.
Nicole: Waar wordt de sportleidersvergadering van 16 september georganiseerd?
Kandideren kan tot 20 mei. Peter zal hiervoor een brief sturen naar de clubs.
Alain: Wat doen we met niet-afgehaalde medailles? Deze worden gerecupereerd op de
volgende kampioenschappen.
Vorige week vrijdag heeft hij met Roger een initiatie gegeven in Essen. Komt in
jeugddossier terecht onder jeugdpromotie. Nieuwe flyers zouden welkom zijn.
Roger: Roger wil graag een jaartje extra de recreantenwerking op zich nemen.
Peter: Bedankt Nicole voor het opnemen van de functie van secretaris. Nicole heeft hier
wel een aantal voorwaarden bij:
- Scheidsrechters en damesvergaderingen maken hun eigen verslagen, sturen deze
door naar Nicole die ze dan verspreid
- Alles wat sportief betreft, wordt doorgestuurd naar Herman.
- Alain neemt een groot deel van de jeugdwerking terug op zich.
- Peter blijft de website onderhouden.
De vergadering sluit om 23u15.
Provinciaal directeur
Alain GARNIER
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