
 

 
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 vergadering 12 november te Gulden Kamer 

 

Aanwezigen Stefaan, Bernard, Jean-Daniel, Glenn, Lucien, Fabienne, Nicky, roland 

 

Verontschuldigd: Marc, Jacques, Maxime en Gustave. 

 

Briefwisseling: 

- Mail Vandaele Willy: oprichting petanqueclub te Sint Michiel: Glenn contact genomen en  
Afgesproken te Oedelem 

- PC Wijnendaele: aansluiting PFV, nemen over van PC Houtland. Gent kijkt hiervoor verder 
- Gemeente De Panne: Stefaan Colle contact met sportbestuur daar ivm binnenruimtes  

Petanqueclubs in De Panne 

- Verslag Vlaamse Scheidsrechters: Tanghe Paul word ere scheidsrechter 
- Vraag PC Den Akker over selectie dames: werd vorige vergadering afgesproken dat er 

Er werd gekeken naar uitslagen van paar kampioenschappen: volgend jaar wat meer uitslagen bekijken. 

- Vraag Yves Callebert ivm toepassing reglement PKI: Uitgebreid besproken op vergadering en besloten 
dat we inderdaad de optie moeten open laten dat er gedeelde 1e plaats kan zijn op einduitslag → 
Karen Vandenbunder en Liesbeth de Preetere worden allebei uitgeroepen als kampioene. 

- Mail Garnier Alain ivm talentvolle jeugd: Glenn heeft hierop geantwoord naar Alain toe. 
- Mail Ludo Vandenberghe: Glenn contact genomen met ludo en word vervolgd. 

 

 

Nieuws PFV: 

- Verslag RVB: uitgebreid besproken op provinciale vergadering! 
- Digi Blad: Verloopt tot nader orde heel vlot op een paar kleine probleempjes die bekend gemaakt 

zijn aan Peter Crauwels: Wissels die nie konden doorgevoerd worden en spelers die nie konden  
op wedstrijdblad ingevuld worden. Alles doorgegeven en duidelijk in opmerkingen gezet op 
wedstrijdbladen. 

 

Sport: 

- Competitieverloop: Al besproken bij Digi Blad, alles verloopt heel vlot en zonder problemen. 
- Ontmoeting 50+: alle ploegen zijn bekend bij Bernard. Gaat door op 2 december te Waregem. 
- Interprovinciale Damesontmoeting: Heel vlot verlopen.  
- Voorbereiding Sportleidersvergadering: 

o Indoor: Locaties worden bekeken en besproken op sportleidersvergadering 
▪ datums weekend: 29 maart en/of 5 april 
▪ datums 50+: 19 en 26 maart 

o Kampioenschappen: worden besproken en bepaald op vergadering 9 december:  
Glenn verstuurt mail naar alle clubs en moeten voor 1 december antwoord sturen. 

o 50+ circuit: zo vlug mogelijk doorgeven aan Bernard 



 

 

 

Bestuur West-Vlaanderen: 

- Taakverdeling tijdens afwezigheid Staf: 
o Glenn neemt voorlopig over van staf en word co-sportleiders als staf terug is. 
o Bernard word provinciaal administratief directeur 
o Nicky Carlier komt erbij in het bestuur en neemt secretariaat over van Glenn. 
o Roland Willems komt er bij als meewerkend lid. 

 

Rondvraag: 

- Datums voor feestviering worden bekeken en besproken met locatie vijverhof te wevelgem:  
Bernard kijkt hiervoor 

- Locatie en datum statutaire vergadering ligt vast: zaterdag 25 januari te Zandberghoeve Oedelem 
 

 

Volgende bestuursvergadering gaat door op 11 december te Gulden Kamer om 19u30 


