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Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2020,  u aangeboden door het bestuurscomité Petanque 

Federatie Vlaanderen, afdeling West-Vlaanderen. 

 

 

Directeur     Stefan Colle 

Secretaris     Nicky Carlier 

Adjunct Directeur sport & verantwoordelijke jeugd  Gustave Devoldere 

Co-directeur Sport    Glenn Heinderson 

Provinciaal Admin. Directeur & verantwoordelijke 50plus & circuit Bernard Staelens 

Penningmeester    Jacques Bogaerts 

Website & social media    Jean-Daniel Vantomme 

Verantwoordelijke dames    Fabienne Schatteman 

Adviseur     Lucien Vanhoutte 

Medewerker     Kaat Deblock 

 

 

Aanwezigen P.F.V.: 

Reinold Borré     Voorzitter P.F.V 

Alain Garnier     Directeur sportief P.F.V. 

Lucien Vanhoutte    Directeur administratie 

  



 

1. Opname aanwezigen 

KPC De Bevers   Monique De Witte Gevolmachtigde 
   Dirk Demeulemeester Secretaris 

PC Gullegem   Rita Strobbe  Voorzitter 

   Jacques Lommers Secretaris 
 
PC De Zeemeermin  Meskens Leopold Voorzitter 
   Jeanine Sonjeau Gevolmachtigde 
 
PC De Vuurtoren  Michel Linskens Voorzitter 
   Freddy Verstraete Penningmeester 
 
PC Optimist   Willy Loosveldt Voorzitter 
   Jean-Daniel Vantomme Secretaris 
 
PC Nieuwpoort  Willy Verleye  Voorzitter 
   Elianne Luchie  Secretaris 
 
PC Okapi   Karel De Rore  Voorzitter 
 
PC De Gulden Kamer  Filip Callebert  Secretaris 
   Audrey De Loof Gevolmachtigde 
 
PC Blankenberge  Georges De Bolle Voorzitter 
   Carine Van Muylder Secretaris 
 
Oostendse Petanque Club  Rita Seys  Gevolmachtigde 
   Jean-Pierre Senaeve Secretaris 
 
PC Den Akker   Stephan Dewandelaere Voorzitter 
   Lieven De Smet Gevolmachtigde 
 
PC Colora   Marc Deleye  Gevolmachtigde 
   Nele Delameilleure Secretaris 
 
PC Kortrijk   Franky Deweerdt Voorzitter 
   Szczudlinsli Gwladys Secretaris 
 
PC De Bouchon  Ludo Vandenberghe Gevolmachtigde 
 
Afwezige clubs: 
Poperingse Petanquekoppen  met volmacht 

PC Koksijde   met volmacht 

PC Forza Wervik 



 

2. Welkomswoord 

Geachte vertegenwoordigers dagelijks bestuur,  

Geachte vertegenwoordigers van de Westvlaamse clubs,  

Geachte provinciale bestuursleden,  

 

Mag ik jullie als provinciaal voorzitter allen verwelkomen op onze jaarlijkse provinciale statutaire vergadering. 

Graag zou ik jullie om een minuut stilte vragen voor onze overleden leden , vrienden en of familieleden. 

Ik dank jullie. 

Een jaarlijkse traditie is deze vergadering ondertussen geworden , maar door veranderingen in de wetgeving is deze 

geen verplichting meer.  Bij jullie aankomst hebben jullie allen een enquete ontvangen. Graag zou ik hebben dat 

jullie die zelf en persoonlijk invullen.  Er zijn geen goede of foute antwoorden en het is voor ons belangrijk om jullie 

mening te kennen.  Er zijn hier ook een paar nieuwe gezichten, een nieuwe club die aanwezig is.  Wij zullen ons als 

provincie blijven inzetten om onze familie verder uit te breiden.  We zijn ondertussen nog in gesprek met een 

nieuwe club om toe te treden tot de PFV en een recreantenclub zou in 2020 de overgang willen maken naar een 

competitieclub.  Binnen onze provincie zijn er ruim 65.000 mensen die op regelmatige basis het spel petanque 

spelen.  Er liggen dus nog heel veel potentiële mogelijkheden om jullie leden aantal uit te breiden en voor ons om 

het aantal aangesloten clubs te vermeerderen. Een goede mond aan mond reclame kan voor iedereen maar ten 

goede komen. 

Ik dank jullie voor de aandacht.  

 

3. Beleid provincie 

Goeiemorgen clubs en bestuursleden, 

Welkom op deze algemene vergadering.  Normaal was ik er vanaf om te speechen op de vergaderingen maar omdat 

Nicky nog niet echt ingewerkt is met laatste jaar neem ik het nog 1 keer over 😊 

Veel valt er niet te vertellen eigenlijk, we hebben een rustig en goed jaar achter de rug, er zijn weinig problemen en 

vragen geweest. 

 

We zijn volop bezig met de jeugd terug te stimuleren en momenteel zitten we met een mooie bende die iedere 

training komt meedoen. Toch kunnen we er niet genoeg hebben en heeft iedere club er winst bij jongere 

spelers/jeugd te stimuleren en recruteren. De petanque heeft nood aan jonger bloed. 

Er komt binnenkort een jeugdtraining te Gulden Kamer en we zullen iedere club verwittigen en proberen hun leden 

te stimuleren om kinderen en kleinkinderen te contacteren. 

Dus verder administratief is er niet veel nieuws te vermelden, enkel dat feestviering hier ook zal doorgaan op 19/4. 

Menu enzo worden later nog bekendgemaakt. Verder mag je met alle vragen en dingen die je wilt weten mailen naar 

Nicky. 

Bedankt en fijn jaar gewenst. 

Glenn  



 

4. Sport in de provincie 

Hey Moatjes, 

Het is een klein wonder dat ik hier aanwezig ben.  Ik vergeet nu en dan nog iets, zeg soms 2 x hetzelfde en 

soms een beetje trager dan gewoonlijk  maar….. onkruid vergaat niet. 

Bedankt Stefaan voor opmaak van het enquête document. Hopelijk volgen er daar initiatieven uit.  

Communicatie naar en van  clubs en hun leden is zeer belangrijk. Daarbij speelt de info op onze website, 

met dank aan Jean–Daniel, een grote rol.  Bedankt aan Glenn en Stefaan voor opvolging sport en jeugd 

tijdens mijn afwezigheid maar eigenlijk wil ik alle provinciale bestuursleden merciekes zeggen voor hun 

samenwerking en inzet.  Dit geldt ook voor alle bestuursleden van de clubs en de vele vrijwilligers en 

spelers.  De ontmoeting met OVL eindigde op een bemoedigende 14 – 16; het is al anders geweest. Ook 

onze dames behaalden een tweede plaats op het inter-federaal damestornooi. Het 50 plus circuit was 

terug succesvol met dank aan Bernard en Marc. 

De jeugdwerking zit in de lift met als hoogtepunt de training van 1 september die doorging in Varsenare en 

waar er 20 jeugdspelers aanwezig waren met daarbij zeer veel miniemen. Op 21 maart is er een 

interprovinciale jeugdtraining dat doorgaat op Reynaert en op 13 april het VK jeugd in OPC. 

We hebben nood aan scheidsrechters en initiators en daarvoor zijn er examens. Ik heb ook een wens 

namelijk te kunnen rekenen op de inzet en medewerking van de clubbesturen om hun leden aan te 

moedigen deel te nemen aan de indoor, kampioenschappen en tornooien.  

Het PKD gaat door op vrijdag 1 mei. De kampioenschappen die kwalificerend zijn worden gespeeld in 

poules, op tijd en met koorden. 

De wintercompetitie verloopt vlot, met de nodige inzet, sportiviteit en vriendschap. De aanpassing van het 

digitaal systeem is een groot succes.  Eenvoudig om ermee te werken.  Uitslagen en klassementen worden 

automatisch verwerkt en gepubliceerd met dank aan Stefaan, verantwoordelijke Wintercompetitie. 

Wanneer het palmares zal voorgelezen worden dient men er zich bewust van te zijn dat er geen laureaten 

kunnen zijn zonder verliezers.  Weet dat onze sport vooral gedragen wordt door een grote groep van 

anonieme spelers die wars van eigenbelang week na week, match na match, even enthousiast aanwezig 

zijn en kunnen relativeren zelfs bij een overwinning. Zij zijn evenzeer en misschien nog meer de bezielers 

van onze sport.  Een spreekwoord zegt : Wie alles luchtig opneemt kan geen succes hebben maar wie geen 

succes heeft moet dat luchtig opnemen. 

 

Persoonlijk heb ik nog iets positiefs overgehouden van wat mij nu overkomen is en waar ik zelfs een deel 

niets meer van weet en dat is dat niet alles perfect kan en moet zijn en vooral dat ik meer moet loslaten en 

genieten. 

Bedankt voor de aandacht. 

Stafke 

  



 

 

5. Financieel Verslag 

 
6. BALANS 

Petanque Federatie Vlaanderen VZW West-Vlaanderen  Boekjaar  2019 

Rekeningnummer - titel EUR Debet Credit Saldo 

1 - EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN, SCHULDEN    

 100005 Beginvermogen West-Vlaanderen 

 140005 Overgedragen verlies West-Vlaanderen 

Totaal -1 

1103,31 

26653,86 26653,86 

-1103,31 

1103,31 26653,86 25550,55 

5 - GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN    

5500007 
5500007 
5700001 

Totaal -5 

Zichtrekening ING nieuw 
Spaarrekening ING 
Kasboek 

17183,93 
27044,21 

947,00 

16012,22 
2000,00 

159,00 

1171,71 
25044,21 

788,00 

45175,14 18171,22 27003,92 

6 - KOSTEN     

612400 
612402 
613731 

61381001 
61381002 

613811 
613817 
613819 
615100 
616300 
616301 
616302 
616305 
616307 
616309 
616312 
616314 
616315 
616316 
616318 
616322 

61640501 
658000 

Totaal-6 

kantoorbenodigdheden 

drukwerk algemeen Post 

bestuursvergaderingen 

vergaderingen 

scheidsrechters statutaire 

vergaderingen public 

Relations website 
verplaatsingskosten 
Kampioenviering 
PKD 
PKT 
PIB Senioren 
PKGD 
PKI 
Indoor wintercompetitie 
Wintertornooien 
Zomertornooien 
Dameswerking 
Jeugdwerking 
Circuit veteranen 
Noordzeegouwtornooi 

bankkosten 

313,33 
559,28 
18,40 

245,72 
79,50 

1975,00 
128,60 

1754,50 
999,40 

5497,53 

60,00 
30,00 

120,00 
110,00 
90,00 

160,00 

255,85 
240,00 
225,00 

496,56 
359,00 
230,00 
183,30 

 313,33 
559,28 

18,40 
245,72 

79,50 
1975,00 
128,60 

1754,50 
999,40 

5497,53 

60,00 
30,00 

120,00 
110,00 

90,00 
160,00 
255,85 
240,00 
225,00 
496,56 
359,00 
230,00 
183,30 

14130,97  14130,97 

  



7 - OPBRENGSTEN    

    

706301 
706302 
706305 
706306 
706307 
706308 
706310 

7063100 
7063101 
7063102 
7063104 

706312 
706314 
706315 
706318 

70631811 
706322 

74940001 
749503 
749550 
751305 

Totaal-7 

PKD 
PKT 
PIB Senioren 
PIB Veteranen 
PKGD 
PKI 
Wintercompetitie 
Inschrijvingen  
Kalender 
Publiciteit 
Feestviering 
Indoor 
Wintertornooien 
Zomertornooien 
Jeugdwerking 
Jeugdwerking uitzonderlijke inkomsten 

circuit veteranen 
Noordzeegouwtornooi boeten 

provinciaal winterkampioenschappen 

statutaire vergadering bruto-interesten 

spaarboekje W-Vl 

89,00 

70,00 

100,00 

125,00 
96,00 

133,00 
108,00 
108,00 
66,50 

1875,00 
3850,00 

111,00 
200,00 

3790,00 
239,50 

375,50 

954,00 
271,44 
200,00 
840,00 
107,50 

1250,00 
1125,00 

17,90 

125,00 
96,00 

133,00 

108,00 
108,00 

66,50 
1875,00 
3850,00 

111,00 
200,00 

3790,00 
239,50 

375,50 

865,00 
271,44 
200,00 
770,00 
107,50 

1150,00 
1125,00 

17,90 

259,00 15843,34 15584,34 

ALGEMEEN TOTAAL 60668,42 60668,42 0,00 

SALDO 1.453,37 

 

7. Ontlasting van de provinciale raad en penningmeester 
Goedgekeurd door algemeen handgeklap. 

  



 
 

 

8. Begroting 2020 

 

Debet   Bedrag  Credit  Bedrag 
Kledij   525,00€  PKD  131,25€ 

Kantoorbenodigdheden 329,00€  PKT  100,80€ 

Drukwerk algemeen  587,24€  PIB Senioren  139,65€ 

Post   19,32€  PIB Veteranen 113,40€ 

Bestuursvergaderingen 258,01€  PKGD  113,40€ 

Vergadering scheidsrechters 83,48€  PKI  69,83€ 

Statutaire vergadering  2.073,75€  Wintercompetitie 1.968,75€ 

Public relations  135,03€  Inschrijvingen 4.042,50€ 

Website   1.842,23€  Kalender  116,55€ 

Verpaatsingskosten  1.049,37€  Publiciteit  210,00€ 

Kampioenenviering  5.772,41€  Feestviering  3.979,50€ 

PKD   63,00€  Indoor  251,48€ 

PKT   31,50€  Wintertornooien 394,28€ 

PIB Senioren  126,00€  Zomertornooien 1.001,70€ 

PKGD   115,50€  Jeugdwerking 285,01€ 

PKI   94,50€  Jeugdw.uitz.inkomst 210,00€ 

Indoor wintercompetitie 168,00€  Circuit veteranen 882,00€ 

Wintertornooien  268,64€  Noordzeegouwtornooi 112,88 

Zomertornooien  252,00€  Boete prov. Kampioesch. 1.312.50€ 

Dameswerking  236,25€  Statutaire vergadering 1.181,25€ 

Jeugdwerking  521,39€  Bruto intr. Spaarboekje 18,80€ 

Circuit veteranen  376,95€   

Noordzeegouwtornooi  241,50€ 

Bankkosten  192,47€ 

 

Totaal uitgaven  15.362,52€  Totaal inkomsten 16.635,51€ 

     Batig saldo  1.272,99€ 

Totaal debet  14.837,52€  Totaal credit  15.362,52€ 

 

Batig saldo  1.272,99€ 

  



 

9. Provinciaal Bestuur 
Directeur    Stefaan Colle 

Email:    stefaan.colle@telenet.be 

 

Secretariaat   Nicky Carlier 

Email:    Nicky.Carlier@telenet.be 

 

Adj directeur sport & verantw. jeugd Gustave Devoldere 

Email    Gustave.Devoldere@telenet.be 

 

Provinciaal admin. directeur & verantw. 50+ Bernard Staelens 

Email:    be.st@telenet.be 

 

Co-directeur sport & jeugd  Glenn Heinderson 

Email:    glennheinderson@gmail.com 

 

Penningmeester   Jacques Bogaerts 

Email:    bogaerts-sinnaeve@outlook.com 

 

Website & sociale media  Jean-Daniel Vantomme 

    Jeanda.linda@skynet.be 

 

Adviseur    Lucien Vanhoutte 

Email:    lucien-vanhoutte@pfv.be 

 

Verantwoordelijke dames  Fabienne Schatteman 

Email:    fabienne.schatteman@live.be 

 

Verantwoordelijke scheidsrechters  Geert Vanderhaeghe 

Email:    vdhgeert@telenet.be 

 

Medewerker   Kaat Deblock 

Email:    Tape6@hotmail.com 

 

Bestuursmedewerker   Roland Willems 

Email:    willemsroland@telenet.be 

 

Medewerker   Maxime De Cubber 

Email:    Maxime_de_cubber@hotmail.com 

 

Verantwoordelijke materiaal  Marc Steurbout 

Email:    marc.steurbout.gv.ao@telenet.be 

mailto:stefaan.colle@telenet.be
mailto:Nicky.Carlier@telenet.be
mailto:Gustave.Devoldere@telenet.be
mailto:be.st@telenet.be
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mailto:bogaerts-sinnaeve@outlook.com
mailto:Jeanda.linda@skynet.be
mailto:lucien-vanhoutte@pfv.be
mailto:fabienne.schatteman@live.be
mailto:vdhgeert@telenet.be
mailto:Tape6@hotmail.com
mailto:willemsroland@telenet.be
mailto:Maxime_de_cubber@hotmail.com


 
10. Aanstelling bestuursleden 

Geen nieuwe aanstellingen 

 

11. Samenstelling provinciaal bestuur en technische medewerkers 
 

Zie punt 8. 

 

12. Woord vanuit PFV dagelijks bestuur 
 Reinold Borré – voorzitter P.F.V. 

Reinol dankt de provinciale Raad voor het geleverde werk.  Dit jaar maken we de overstap van Axoni 

naar IClub voor de lidmaatschapkaarten.  In elke provincie wordt er een informatie avond 

georganiseerd waarop alle club uitgenodigd worden. 

 

 Alain Garnier – Directeur Sport P.F.V. 

50 plus circuit is een groot succes in alle provincies. Ook dit jaar wordt er een ontmoeting tussen de 

beste provinciale teams georganiseerd op 29 augustus in de provincie Antwerpen.  Het jeugdcircuit is 

aan vervanging toe . Op 21 maart beginnen we met een interprovinciale training op PC Reynaert. 

Iedereen is welkom.  Dit jaar nemen we deel aan het Vakantiesalon in Brussel van  6 tot 9 februari. 

 

13. Mededeling 

Graag volgende zaken noteren .  

- Kampioenenviering gaat door op 19/04/2020 hier in deze gelegenheid. 

- Op 3 maart gaat om 19 uur in Colora Roeselare de voorstelling van Icart door . Daar wordt door 

onze mensen van de PFV uitgelegd hoe we hiermee onze leden moeten inschrijven in Icart , 

voorstelling van de nieuwe licentie enz. Er is een verplichte aanwezigheid van iedere club om het 

gebruik hier van zo soepel mogelijk te laten verlopen.  

- Scheidsrechters / Initiators . Binnen de provincie hebben wij een te kort aan scheidsrechters . Onze 

verantwoordelijke scheidsrechters heeft al een oproep gedaan via alle media kanalen van onze 

provincie. Er hebben zich al reeds een drietal kandidaten gemeld . Hou er echter wel rekening mee 

dat binnen een paar jaar iedere club door sport Vlaanderen (Bloso) zal verplicht zijn om 1 

scheidsrechter en 1 trainer per club te hebben.  Beter om nu al reeds te kijken om jullie hiervoor in 

orde te stellen.  Tevens is er binnen de PFV nog altijd geldig dat een club met een scheidsrechter 20 

€ korting krijgt op zijn lidgeld en dezelfde voorwaarden voor een initiator. Een club met beide heeft 

dus 40 € korting.  

  



 
 

 

 

14. Slotwoord 
Geachte vertegenwoordigers dagelijks bestuur PFV,  

Geachte vertegenwoordigers van de Westvlaamse clubs,  

Geachte provinciale bestuursleden,  

 

In 2019 vierde ik mijn 10 de verjaardag in de Raad van Bestuur binnen de PFV. Daarmee zijn er maar 2 leden 

binnen de raad die langer zetelen dan mezelf . In die 10 jaar heb ik veel verschillende ervaringen opgedaan in 

positieve en negatieve zin. 

 

Goede zaken kunnen realiseren en minder goede, maar steeds met de bedoeling om te petanquesport te 

promoten.  Spelers zoveel mogelijk een glimlach te bezorgen, ervoor te zorgen dat ze met een goed gevoel 

huiswaarts keren.  Het is een verhaal van eenheid. We zijn allen aan elkaar verbonden op een of andere manier.  

We hebben een gebouw nodig om in te spelen, we hebben spelers nodig, we hebben binnen onze structuur 

vrijwilligers nodig.  Vrijwilligers voor bardiensten, klusjes in de club, poetsen, maar ook om een evenement te 

organiseren.  Zelf zijn de meeste onder ons flexibel.  Op het ene moment zijn ze de petanquespeler en op een 

andere moment de organisator van een tornooi om even later de barman/vrouw met dienst te spelen.  De 

clubbestuurders en hun vrijwilliger zijn de steunpilaren van hun club.  

Daarom wil ik alle club bestuurders en hun vrijwilligers bedanken voor hun inzet binnen hun club. 

 

Ik wil al mijn provinciale bestuursleden bedanken voor hun inzet in 2019 en hopelijk kunnen we de ingeslagen 

weg in 2020 verder zonder hindernissen bewandelen. 

 

Tot slot wil ik de mensen van het dagelijks bestuur bedanken.  Bedanken voor de vele uren van vrijwilligerswerk 

die ook deze mensen verzetten om de federatie te vernieuwen en de werking ervan te waarborgen.  

 

Ik wens dat al jullie wensen in 2020 mogen uitkomen. 

Ik dank jullie voor jullie aandacht. 

 
Stefaan 

 


