
 

 
Maatschappelijke zetel: 
Petanque Federatie Vlaanderen VZW 
Zuiderlaan 13 
9000 Gent 
ondernemingsnummer: 0418.483.437 
E-mail: secretariaat@pfv.be 
Tel: 09 243 11 40 
www.pfv.be 

Provinciale zetel: 
Magda Cafmeyerstraat 17 
8310 Sint-Kruis (Brugge) 
IBAN: BE72 3631 0278 8516 
BIC: BBRUBEBB 
E-mail: lucien-
vanhoutte@pfv.be 
GSM: 0491 25 79 04 
www.petanque-wvl.be  

Secretariaat administratief 
Secretaris 
Heinderson Glenn 
Beekstraat 32 
8730 Oedelem 
glennheinderson@gmail.com 
 
 

Secretariaat sport 
adjunct directeur sport 
Gustave Devoldere 
Lauwestraat 124 
8560 Wevelgem 
E-mail: gustave.devoldere@telenet.be 
Tel: 056 32 45 73 
GSM: 0485 98 78 01 

 

 

Verslag  provinciale vergadering van woensdag  03 april 2019 om 19 u 30 in GK  

Algemeen: 

• Verantwoord afwezig : Steurbout Marc, Deblock Kaat, Decubbere Maxime 

• Bemerkingen vorig verslag: - alles goedgekeurd, verslag iets vroeger doorsturen(misverstand glenn)       

• Website :  

- Item : jeugd – aankondigen activiteiten   
- Inschrijving kampioenschappen en evenementen:  

o Glenn heeft opmerkingen doorgestuurd naar Webmaster: Makkelijker maken om in te 
schrijven via website: vooral PIB’s. 

- Contactformulier op website : Vb De Smul – Michiels JP  
- Blanco formulieren onkosten  
- Info tornooien  : tornooien allemaal op website bij aangesloten clubs PFV  

• Vraag mindervalide : antwoord PFV → Gent heeft brief verstuurd naar betrokken partijen 

• Uitnodiging GK jubileum: aanwezig voor PFV WVL: Staf, Glenn, Stefaan en Kaat 
 

Sport: -  

• Kampioenviering :      
- Iedereen tevreden over maaltijd en attenties 
- Gebroken attentie is  terug besteld  
- Alle rekeningen zijn betaald ( info Jacques  )  
- Volgend jaar: halfwege April, wat meer tijd tss indoor en viering houden. 

• Indoor : evaluatie → alles vlot en correct verlopen, geen problemen gekend  

• Wintertornooien : op zelfde tijdstip ook doublettornooi in ZMM en Pannebolletje  
-  Als er geen respect is voor de clubs onderling moeten de clubs maar klacht indienen als dit nog      
voorvalt.   

-   betaling van 0,5 euro  

• Kampioenschappen : verantwoordelijken vastgelegd 
- Reglementen PFV  / niet kwalificerend : alles komt op website  
- Verplichte deelname aan PIB : info doorgeven  
- Poules : wat bij uitschakeling in voormiddag → smiddags word er ook B reeks gespeeld 

• Sportleidervergadering: Staf komt hierop terug met uitleg 

• Voorbereiding wintercompetitie  
- Inschrijven tegen 31 mei 
- 1e match weekendcompetitie: zondag 6 oktober 
- 1e match 50+ competitie: donderdag 3 oktober 
 

 

 



 

Jeugd : uitleg Staf  

  
- Dossier jeugd : OK  
- Training op dinsdag 16 / 4 in Varsenare(PC BOUCHON) 
- Hulpmiddel training schieten :  besteld – 65 euro + verzendingskosten  
- Op 18 tem 21 april is de jeugdselectie te gast in Gulden Kamer voor de training. 
 

Scheidsrechters :  

 

- Geert geslaagd als federaal scheidsrechter → Staf bezorgt hem nieuwe badge 
 

-  info Geert naar scheidsrechters → mail verstuurd naar alle scheidsrechters  
 
- Nood aan actuele lijst scheidsrechters → vraag gestuurd naar PFV Gent 

 

 

Varia : refreshment voor de scheidsrechters (provincie aanmoedigen) aantonen hoe tuchtrapport moet 

opgesteld worden 

 

Volgende vergadering op 7 mei te Roeselare om 19u00 

 

 


