
 

 
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 9/10/2019 te Colora 
 

Aanwezig: Stefan, Lucien, Fabienne, Jean-Daniel, Jacques, Marc, Bernard 

Verontschuldigd : Gustave, Glenn, Kaat 

Afwezig: Maxime 

 

Mails: 

• De uitnodiging is binnen voor het interprovinciaal damestornooi van 1 november op Actief 

Beveren. De 3 tripletten werden samengesteld. 

 

• Er bereiken ons klachten dat sommige clubs spelers uit hogere afdelingen twee wedstrijden 

laten meespelen in lagere afdelingen. Dat is een oud zeer, niet erg sportief maar niets tegen te 

doen want toegelaten bij letterlijke interpretatie van de reglementen. 

 

• Het nieuwe digitale wedstrijdblad blijkt goed te werken, zeker bij gebruik van Google Chrome.  

Bij gebruik van Explorer blijft het soms hangen. 

 

• Wij ontvingen lovende commentaren op onze nieuwe website. Dat doet deugd. 

 

Algemeen: 

• We moeten het competitieseizoen helaas beginnen met het uitdelen van een aantal boetes : 

- Pannebolletje : terugtrekken van 3 ploegen voor aanvang van de competitie 

- Middelkerke : terugtrekken van 1 ploeg voor aanvang van de competitie 

- Wervik : forfait van 1 ploeg op de eerste speeldag. 

 

• Het lokaal, waar Pannebolletje speelde, wordt nu gehuurd door gemeente De Panne. 

Het zal, na enkele opknap- en aanpassingswerken, ter beschikking gesteld worden voor 

petanque. Er zijn meerdere gegadigden, we wachten af wat het gemeentebestuur gaat beslissen. 

 

• OPC zal gevraagd worden het VKT Jeugd te organiseren op 13/4/2020. 

 

• Van 6 tot 9 februari 2020 zal op het Vakantiesalon, op de Heizel in Brussel, weer een 

uitgebreide stand zijn van PFV. We zoeken mensen om die stand open te houden. Gegadigden 

kunnen zich melden bij Corry in PFV Gent. 

 

• De kalender- en reglementboekjes werden tijdig, en tegen een voordelige prijs, gedrukt. 

 

• Nicky Carlier (als bestuurslid) en Roland Willems (als bestuursmedewerker) stellen zich 

kandidaat om het bestuur te vervoegen. Zij zijn welkom. 

 

 



Door de veranderde wetgeving inzake VZW’s zullen vanaf volgend jaar geen verificateurs 

meer aangesteld dienen te worden. Ook de Algemene Vergadering in zijn huidige vorm zal 

verdwijnen. 

 

• De penningmeester doet verslag van de financiële stand van zaken, die gunstig genoemd mag 

worden. 

 

• UBO-register : iedere VZW dient uiterlijk 31 december in regel te zijn. Men moet er over 

waken dat de daarin vernoemde personen dezelfde zijn als vermeld in de kruispuntbank. 

 

• Er worden kandidaten gezocht voor inrichting van de volgende provinciale 

kampioenschappen : PIB op 26-4 (minimum 36 buitenterreinen) / PKD op 1-5 / PKT op 3-5 / 

PIB vet op 6-5 en PKGD op 10-5. Kandidatuur indienen bij Glenn Heinderson voor 30-11 aub. 

 

• Oost-West gaat dit jaar door in Waregem op maandag 2 december. 

 

• Sportleidersvergadering op maandag 9 december 19 uur in PC Colora Roeselare. 

 

Volgende vergadering : nog te bepalen. 


