Petanque Federatie Vlaanderen
Beleidsplan 2017/2020

1.
1.1

Inleiding
Voorwoord

Dit beleidsplan kwam tot stand door een samenwerking tussen de leden van de Raad van
Bestuur en de vaste medewerkers van de Petanque Federatie Vlaanderen. Een werkgroep
bestaande uit 4 bestuursleden (Reinold Borré, Lucien Vanhoutte, Alain Garnier en Peter
Crauwels) en de 2 medewerkers (Catherine Mortier en Tim Pennoit) gaf vorm aan het
beleidsplan via voorafgaande input en feedback gegeven door de Raad van Bestuur.
Onze nieuwe doelstellingen werden na uitvoerige evaluatie van het vorige beleidsplan
geformuleerd en aan de hand van de leidraad van Sport.Vlaanderen werd het beleidsplan
stapsgewijs uitgewerkt. In een proces waarbij elk deelaspect achtereenvolgens werd
besproken, in voorontwerp opgemaakt, individueel geëvalueerd, in vergadering overlopen,
aangepast waar nodig en tenslotte goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
Op deze manier beogen we een getrouw beeld te scheppen van de huidige werking van onze
federatie en proberen we een duidelijke en rechtlijnige visie te ontwikkelen op de toekomst.
Voorzitter, Reinold Borré, wenst de leden van de werkgroep, de Raad van Bestuur en de
medewerkers te bedanken voor hun bijdrage bij het tot stand brengen van het beleidsplan.
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1.2

Structuur van de federatie

1.2.1 Organogram
SPORTACCORD
International Federations Union

C.M.S.B.
Confédération Mondiale des Sports de Boules

F.I.P.J.P.
Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal

C.E.P.
Confédération Européenne de Pétanque

B.O.I.C.
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité

B.P.F.
Belgische Petanque Federatie

V.I.V.
Vlaamse Organisatie voor
Internationale Volkssporten

P.F.V.
Petanque Federatie Vlaanderen

F.B.F.P.
Fédération Belge Francophone de Pétanque

Algemene Vergadering
(Clubs)

Anti-Dopingcommissie

Raad van Bestuur

Provinciale besturen

Dagelijks bestuur +
personeel

Administratief beleid

Scheidsrechters- en
evaluatiecommissie

Tucht- en
beroepscommissie

Sportief beleid

Sporttechnische Staf
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1.2.2 Taken en verantwoordelijkheden van de organen
ORGAAN
Algemene Vergadering

SAMENSTELLING
2 vertegenwoordigers
per club + leden van
Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

10 vertegenwoordigers
uit de 5 provincies + 3
vertegenwoordigers die
het Dagelijks Bestuur
uitmaken +
2 personeelsleden
1 bondsparket
2 voorzitters en leden
(1 voorzitter en 3 leden
per commissie)
4 leden + Dagelijks
Bestuur

Bondsparket
Tucht- en
beroepscommissie
Sporttechnische Staf

Scheidsrechters
Commissie

5 leden + voorzitter
Scheidsrechters

Trainers/initiators

16 leden

Anti - Doping
Commissie

5 leden

Provinciale Raden

leden per provinciale
Raad + techn.
medewerkers.

Vlaams Doping
Tribunaal

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN
Exclusieve bevoegdheden (art. 23 Statuten):
- het wijzigen van de statuten,
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen
en het bepalen van hun bezoldiging ingeval
bezoldiging wordt toegekend,
- de kwijting aan de bestuurders en commissarissen,
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
- de benoeming en de uitsluiting van een lid van de
vereniging,
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap
met een sociaal oogmerk,
- alle gevallen waarin de statuten dit vereisen.
Contact met de Overkoepelende Federatie.
Beleid van de federatie en uitvoering van de taken
toevertrouwd door de Algemene Vergadering.
Toezicht op alle Petanque Reglementen.
Legt rekenschap af aan de Algemene Vergadering.
Coördinatie tuchtreglement - behandelen tuchtklachten rechtspraak.
Behandelen zaken in eerste aanleg en beroep.
Leggen rekenschap af aan de Raad van Bestuur.
Selectie van deelnemers aan Nationale en Internationale
Ontmoetingen. (heren, dames, beloften en jeugd op
Vlaams vlak)
Begeleiden en trainen van topsporters op alle niveaus.
Legt rekenschap af aan de Raad van Bestuur.
Algemene scheidsrechterstaken - opleiding en bijscholing aanduiding scheidsrechters op kampioenschappen en
tornooien.
Geeft verantwoording aan de Raad van Bestuur.
Begeleiden van alle sportievelingen binnen petanque
Verzorgen van de opleiding op provinciaal vlak.
Geeft verantwoording aan de Sporttechnische Staf.
- Informeren van de leden betreffende de anti-doping
richtlijnen en de te mijden schadelijke producten
- Bijstand verlenen op logistiek vlak aan de controleartsen.
Legt rekenschap af aan de Algemene Vergadering.
Coördinatie sportactiviteiten op provinciaal niveau
(provinciale wintercompetitie en wintertornooien)
Leggen rekenschap af aan de Raad van Bestuur.
Organiseren van de disciplinaire procedures inzake
dopingpraktijken gepleegd door elitesporters die onder de
verantwoordelijkheid van de federatie vallen.
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1.3

Medewerkers van de federatie

1.3.1 Organogram
Binnen de Petanque Federatie Vlaanderen zijn enkel de Administratief Coördinator en de
Sporttechnische Coördinator vaste medewerkers. Alle andere leden en medewerkers binnen
de organen zijn vrijwilligers, inclusief de voorzitter van de federatie.

Raad van Bestuur

Dagelijks Bestuur

Administratief Coördinator

Sporttechnisch Coördinator

1.3.2 Leden Raad van Bestuur
-

Leden Dagelijks Bestuur (Voorzitter, Administratief Directeur en Sportief Directeur)
Administratief Coördinator
Sporttechnische Coördinator
Ludo Daniëls (Limburg – sportcomité)
Antoon Lemmens (Limburg – administratief comité)
Jean Boumans (Antwerpen – administratief comité)
Wilfried Deman (VBBH – administratief comité)
Marc Nolmans (VBBH – sportcomité)
Stefan Colle (West-Vlaanderen – administratief comité)
Guy De Maesschalck (Oost-Vlaanderen – sportcomité)
Annik Kerkhoff (Oost-Vlaanderen – administratief comité)

Ontbrekende leden zullen worden aangevuld na de verkiezingen van februari 2017.
1.3.3 Voorzitter
Werkt als vrijwilliger voor de federatie met opgave van reële (bewezen) kosten.
Taken/functie:
De voorzitter leidt de werking van het Dagelijks Bestuur, de Raad van Bestuur en de
Algemene Vergadering. Hij vertegenwoordigt de PFV bij alle officiële bijeenkomsten, zowel
in binnen- als in buitenland.
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Hij staat in voor de contacten met Sport.Vlaanderen, B.O.I.C., V.S.F., V.I.V. en de sponsors.
Bij afwezigheid van de voorzitter zal de Administratief Directeur de rol van voorzitter van de
Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur verzekeren.
De Voorzitter heeft toegang tot alle vergaderingen en commissies op alle niveaus die
plaatsvinden binnen de federatie.
Voorzitter: Reinold Borré
1.3.4 Administratief Directeur (1e ondervoorzitter) - Penningmeester
Werkt als vrijwilliger voor de federatie met opgave van reële (bewezen) kosten.
Taken/functie:
De Administratief Directeur staat aan het hoofd van het administratief comité (deelcomité
in Raad van Bestuur). Als dusdanig houdt hij toezicht op de toepassing van de
administratieve reglementen. Hij waakt over de financiële verrichtingen, houdt toezicht
op de boekhouding en vervult de taken van de penningmeester. Hij legt zijn besluiten voor
op de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.
Hij verzorgt de contacten met de diensten van de belastingen en andere financiële
organismen. Hij staat in voor de verzekeringen.
De Administratief Directeur heeft toegang tot alle vergaderingen en commissies op alle
niveaus die plaatsvinden binnen de federatie.
Bij ontbinding van de provinciale raad of bij een ontslagnemend bestuurder(s) mag hij een
taak op zich nemen om de goede continuïteit te verzekeren in een provincie; dit is echter
van tijdelijke duur.
Administratief Directeur: Lucien Vanhoutte
1.3.5 Sportief Directeur (2e ondervoorzitter)
Werkt als vrijwilliger voor de federatie met opgave van reële (bewezen) kosten.
Taken/functie:
De Sportief Directeur staat aan het hoofd van het sportief comité (deelcomité in Raad van
Bestuur). Als dusdanig houdt hij toezicht op de toepassing van de sportreglementen in de
federatie. Hij neemt de nodige initiatieven om eventuele wijzigingen aan de Vlaamse
sportreglementen voor te stellen.
Hij is verantwoordelijk voor de permanente vorming van de scheidsrechters en zit de
examencommissie voor.
Hij verleent de nodige samenwerking met de diverse sportcommissies. Hij werkt samen
met de voorzitter en beslist over het petanque onderricht, zowel extern als intern (cursus
VTS – initiator).
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De Sportief Directeur heeft toegang tot alle vergaderingen en commissies op alle niveaus
die plaatsvinden binnen de federatie.
Sportief Directeur: Alain Garnier
1.3.6 Administratief Coördinator
Catherine Mortier werkt onder de V.I.V. (de cluster waarvan P.F.V. deel uitmaakt). Zij
werkt fulltime als bediende voor V.I.V. en ondersteunt de P.F.V.
Taken/ functie in ondersteuning van de penningmeester:
- beheer van de financiën van de federatie en verantwoordelijk voor de haar
toevertrouwde gelden;
- de algemene boekhouding verzekeren;
- brieven, mandaten, cheques of dergelijke waarden voor voldaan ondertekenen;
- ter goedkeuring, op de vergadering van de Raad van Bestuur, een uittreksel van de
financiële toestand voorleggen;
- het lidgeld, de organisatiekosten en andere financiële lasten van de aangesloten clubs
innen;
- bij het eind van elk boekjaar de balans van de federatie opmaken;
- alle fiscale verplichtingen nakomen;
- verantwoordelijk voor de verzekering;
- vaste medewerker aan het secretariaat voor o.a. uitreiken licenties, bijwerken van de
clubgegevens en de ledenlijsten;
- verplichtingen ten opzichte van Sport.Vlaanderen en de overheid voorbereiden.
Taken/functie als Administratief Coördinator
- bestuurt het algemeen secretariaat van de federatie;
- verzekert de verbinding tussen de verschillende federale organen;
- kwijt zich van het opstellen van de oproepen, de agenda en processen verbaal van de
Algemene Vergadering en Raad van Bestuur;
- de besluiten van de Raad van Bestuur aan de aangesloten clubs en aan derden
overmaken door middel van het officieel orgaan;
- de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwonen;
- het uitreiken van licenties na overleg met de penningmeester;
1.3.7 Sporttechnisch Coördinator
Tim Pennoit werkt als voltijds bediende bij de P.F.V.
Taken/functie:
- verzekert de verbinding tussen de verschillende commissies;
- kwijt zich van het opstellen van de oproepen, de agenda en processen verbaal van de
commissies;
- de besluiten van de commissies aan de vertegenwoordigers binnen die commissies en
de Sporttechnische Staf overmaken;
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-

de vergaderingen van alle commissies bijwonen;
bijhouden van sportieve reglementen;
de sportieve en administratieve organisatie van sportevenementen verzorgen;
verantwoordelijk voor het driemaandelijks tijdschrift;
mede organiseren van alle activiteiten voor de recreanten;
is hoofdverantwoordelijke van alle assistent initiators/initiators en trainers;
coördineert alle trainingen van alle categorieën;
hij begeleidt onze topspelers naar nationale en internationale kampioenschappen;
het geven van mentale trainingen;
hij neemt deel aan de vergaderingen van de Sporttechnische Staf;
hij werkt mee aan het opstellen van cursussen en bijscholingen voor de sportclubs.

1.3.8 V.I.V. medewerkers
Freija Maebe werkt als voltijds bediende voor de V.I.V.. Zij geeft ondersteuning bij de taken
van de Sporttechnisch Coördinator van de P.F.V. en waakt over de uitvoering van het
beleidsplan V.I.V..
Corey Lapaige werkt als voltijds bediende voor de V.I.V.. Hij waakt over de uitvoering van
het beleidsplan V.I.V. en verzorgt het werkingsaspect ‘social media’ binnen de P.F.V.
1.3.9 Leden scheidsrechterscommissie
-

Marc Nolmans (voorzitter - VBBH)
Gino Segers (Oost-Vlaanderen)
Marc Borremans (Antwerpen)
Peter Troonbeeckx (Limburg)
Freddy Vandeginste (West-Vlaanderen)

1.3.10 Leden Tucht- en beroepscommissie (onder voorbehoud van verkiezing)
-

Didier Thaler (voorzitter tuchtcommissie)
Johannes Duijvekam
Etienne Handschoewerker
Johan Isselee (voorzitter beroepscommissie)
Bram Vermeulen (Bondsparket)
Patrick Remy
Michael Dillen
Filip Verelst
Hendrik Braem
Marc De Meulenaere

1.3.11 Sporttechnische Staf
Algemene coördinatie trainingen, tornooien, selecties en uitzendingen.
-

1 Vlaamse damesverantwoordelijke
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-

1 Vlaamse herenverantwoordelijke
2 Vlaamse jeugdverantwoordelijken
Dagelijks Bestuur

1.3.12 Provinciale jeugdverantwoordelijken
Organiseren van de provinciale jeugdwerking op administratief vlak, contact tussen
sporttechnische staf en de provincies. Organiseren van activiteiten ter bevordering van de
petanquesport bij de jeugd.
Vertegenwoordigen hun provincie in de Vlaamse Jeugdcommissie die bestaat uit 1
verantwoordelijke per provincie + de 2 Vlaamse jeugdverantwoordelijken en de leden van
het Dagelijks Bestuur.
1.3.13 Vlaamse (jeugd)trainers en -initiatoren
Organiseren en verzorgen van de provinciale trainingen in de petanquescholen.
Ondersteunen van de provinciale (jeugd)verantwoordelijken op sporttechnisch vlak.
VTS trainers
1 Marie-Rose
2 Gerrit
3 Eduard
4 Christian
5 Karel
6 Erik
7 Franco
8 Edmond

HUBERT
MALFRÈRE
MARIEN
NEIRINCKX
PEETERS
REDANT
RIZZUTI
VAN DER HAEGEN

VTS initiatoren
1 Eugène
2 Franky
3 Johan
4 Frans
5 Peter
6 Joseph
7 Bart
8 Jean-Jacques
9 Rita
10 Dirk
11 Timothy
12 William
13 Andre
14 Gustave
15 Alain
16 Jean Pierre
17 Hans
18 Gerry

BECKERS
BECKERS
BRACKE
BUYLINCKX
CRAUWELS
DANIELS
DE MEYER
DE PROFT
DE RAET
DE VALCK
DE VOS
DEBECK
DECLERCQ
DEVOLDERE
GARNIER
HAEGEMAN
HEYERICK
HOEYLAERTS

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Stefaan
Tim
Johan
Jean-Pierre
Edmond
Marc
Marc
Elzie
Chantal
Madeleine
Tamara
Luc
Bert
François
Jos
Jacques
Joannes
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MARIEN
MEERSDOM
MERTENS
MIROEN
OP DE BEECK
STEURBAUT
STRUYF
THIJS
TONDELEIR
VAN ACKER
VAN DAMME
VAN HOUTTE
VAN MALDER
VANDEPUTTE
VERNIMMEN
VLAMIR
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2.

Missie van de Petanque Federatie Vlaanderen

De Petanque Federatie Vlaanderen is een organisatie die sportclubs verenigt en op directe of
indirecte wijze de belangen van al haar leden behartigt. De sportclub is een autonome,
plaatselijke vereniging bij de federatie en heeft als doelstelling het organiseren van
sportactiviteiten en het promoten van de sport.
Missie:
het bevorderen van de “Petanque als sport” in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest door het promoten en organiseren van recreatieve en competitieve sportactiviteiten
gericht naar zowel jeugd als volwassenen participanten, valide evenals personen met een
handicap; het waarborgen van de beoefening van de Petanque sport op ieders prestatieniveau
op een gezonde en veilige wijze met garantie voor kwaliteit, integriteit en rationaliteit; het
streven naar een optimale samenwerking binnen de eigen federatie en in relatie met externe
instanties.
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3.

Gegevensverzameling

3.1

Resultaten/effecten uit het vorig beleidsplan

3.1.1 Uitbreiding
- Aantal clubs en spelers is toegenomen. Mede door een herwerkte versie van de
infobundel voor nieuwe clubs die de PFV aanbiedt, flyers, beurzen en manifestaties op
provinciaal niveau.
- Opname sporttakkenlijst: niet gelukt ondanks een poging opgestart in 2013 en
ondanks we voldeden aan alle voorwaarden.
- Enquête 2015: werd uitgevoerd, alsook de verwerking van de resultaten. Een actieplan
is opgesteld.
- Propaganda evenementen - 1 per provincie: in 3 van de 5 provincies vonden dergelijke
activiteiten plaats (KW Cup, Petanque met een Hart, Recreantencircuit Hageland,…).
3.1.2
-

Jeugd
Opleiding in scholen in alle provincies: actief
Gediplomeerde trainers: nieuwe lichting in 2014 en 2016
Instructieboek: NOK door tijdsgebrek van betrokken personen.
Verhogen niveau elite voor buitenland: actief via trainingen, selecties en uitzendingen
Systematische evaluatie van spelers, trainers en trainingsscholen. Algemeen invulfiche
voor trainingen ontworpen voor betere opvolging, maar beperkte evaluatie ter plaatse
door de Sporttechnisch Coördinator. Feedback tijdens de vergaderingen en via het
jaarlijks jeugddossier met een beknopt verslag van de jaarlijkse jeugdwerking.
- Momentopnamen via de brevetten wordt vervangen door een continu-systeem: in
ontwerp.
- Bijscholingen voor trainers: 1 x per jaar intern + verspreiding aanbod externe cursussen

3.1.3 Sport
- Organisatie van evenementen: kampioenschappen en competitieve en recreatieve
activiteiten: OK
- Gestructureerde jaarkalender met alle activiteiten: OK, maar betere communicatie
tussen provincies en de PFV is nodig.
3.1.4
-

Begeleiding clubs
Een herwerkte infobundel is beschikbaar
Opleiding van meters en peters in de provincies: moet nog worden uitgevoerd
Bijscholingen voor coaches en scheidsrechters: is uitgevoerd, maar het aanbod kan nog
uitgebreider.
- Goede informatie op website en magazine: OK
- Secretariaatswerking als aanspreekpunt: OK
- Enquête 2015: werd uitgevoerd, alsook de verwerking van de resultaten. Een actieplan
is opgesteld.

3.1.5 Promotie sporttak
- Samenwerking externe instanties - provinciaal niveau: OK, maar afhankelijk van de
provinciale werking intern en/of extern.
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3.1.6
-

Op gemeentelijke en stedelijk niveau medewerking door clubs: OK
Intern nieuw initiatief: beach petanque Oostende
Sportkamp
Jaarlijkse organisatie: OK
Evaluatievergaderingen en voorbereidende vergadering intern en extern: OK
Tevredenheidsonderzoek bij deelnemers: mondeling, goede signalen
terugkomende deelnemers)

(o.a.

3.1.7 Media
- Voltijdse werknemer in dienst via VIV: OK
- Meer kanalen: OK (website, Facebook, Twitter, YouTube kanaal)
3.1.8 Algemeen beleid
- Betere communicatie voor beter beleid: communicatie kan beter.
- Bijscholingen intern: meer aanbod is mogelijk (en nodig)
3.1.9 Marketing
- Beach petanque: OK in 2015.
- Infokanalen: OK
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4.

Gegevensanalyse

4.1

SWOT-analyse

Sterktes
- Goede structuur met verschillende
commissies en provinciale raden
- Vakkennis
- Connecties
- Ervaring
- Informatiebron: social media, magazine,
infobrochure
- Professionele werking
- samenwerking VTS – erkende cursus
- interactief ledenbestand
- sportieve werking
- clubs goede samenwerking met
dynamoproject
- ruime deelname van competitieve spelers in
de wintercompetitie
opportuniteiten
- Veel niet-aangesloten clubs (gemeentelijk,
senioren, Okra, …)
- Informatie meer verspreiden =
communicatie algemeen, sportieve
prestaties
- (Social) media
- goede begeleiding van potentiële nieuwe
clubs
- reorganisatie van de taken binnen raad van
bestuur= verspreiding van de taken.

5.

Zwaktes
- Communicatie
- Niet op sporttakkenlijst
- Beperkte financiële middelen
- hoge werkdruk
- opleidingen intern en VTS (beperkte
deelname)
- OSV’s worden te weinig op de hoogte
gebracht van externe opleidingen door
externe (sport)instanties

bedreigingen
- onzekerheid toekomst: Financiën
- hoge werkdruk
- beperkt aantal beschikbare vrijwilligers

Doelstellingen

De P.F.V. heeft in haar beleidsplan voor de periode 2017/2020 9 strategische en 22
operationele doelstellingen opgenomen. Om deze doelstellingen te bereiken zijn 65 acties
geformuleerd met elk hun eigen timing.
De werkgroep en de Raad van Bestuur, die in een nauwe wisselwerking het beleidsplan
hebben opgesteld, hebben tevens beslist om het beleidsplan als vast agendapunt op te nemen
voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Hierdoor zorgen we voor een goede follow
up van de doelstellingen en acties uit het beleidsplan en blijven alle actoren betrokken en op
de hoogte van de werking van de P.F.V.
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