
 

 
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 sportleidersvergadering op 8 juli te Roeselare 

 

Verontschuldigde clubs: PC Kortrijk 

Al de andere clubs waren vertegenwoordigd! 

 

1e puntje: Bespreking nieuw seizoen: 

- Zondag- en donderdagreeksen bekend gemaakt en besproken. 
- Kalender word zo vlug mogelijk opgemaakt 
- Wensen doorgestuurd door clubs 

 

2e puntje: Kalenderboekjes: 

- Juiste informatie over de ploegkapiteins en vice kapiteins 
- Advertenties doorgeven:  

o Half blad: breedte 12 cm en lengte 9 cm 
o Vol blad: breedte 12 cm en lengte 18 cm 

 

3e puntje: Nieuw digitaal wedstrijdblad: 

- Vlug tonen hoe het eruitziet en zou werken  → uitgebreide uitleg komt in september 
- Juiste emailadressen sportleider en verantwoordelijke club (ivm doorgeven info) 

 

4e puntje: Mailadressen clubs: Vanaf nu maar twee mailadressen per club: administratief en sportief adres. 

 

5e puntje : bespreking afgelopen kampioenschappen: 

- Op vraag van alle clubs vanuit W-VL een mail versturen vanuit PFV WVL om volgend seizoen A en B 
poules te maken. Dit kwam er omdat verschillende organisaties dit jaar met eten stonden en geen volk 
meer aan de middag. 

 

6e puntje: Aanvraag komende wintertornooien: zo vlug mogelijk jullie tornooien voor komende winter door te geven aan Stefaan 

en Staf. Gelieve alle info er bij te geven: datum, uur, formule enzo… 

 

7e puntje: Vraag vanuit PFV Gent: graag kandidaturen doorgeven vlaamse en belgische kampioenschappen in onze Provincie. 

 

8e puntje: Er zijn een paar wijzigingen in het Reglement doorgevoerd. Staf zal alle gewijzigde dingen doorgeven aan de clubs. 

 

9e puntje: Info ivm PKI: er waren wat problemen met inschrijvingen via de website maar deze zijn ondertussen opgelost en 

bekend gemaakt aan iedereen zodat iedereen kan zien of hij wel of niet is ingeschreven. 

 

Varia: 

- Wervik: Pleinen moeten nog gecontroleerd worden (nieuwe locatie) 
- Gullegem: Vraag ivm hoe en hoeveel wisselen per ploeg 

 
 
Volgende sportleidersvergadering  : datum nog door te geven  


