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Verslag sportleidersvergadering van 23 juni 2021 

De Gulden Kamer – Brugge 
 

 

 

 

Aanwezig:  Clubs  – PFV West-Vlaanderen 

  Het bestuur PFV West Vlaanderen 

  Namens de PFV : Reinold Borré 

 
Dagorde. 
 

1. Welkom en opname aanwezigen. 
De voorzitter deelt het ontslag van Glenn en Jean-Daniël als bestuursleden West-Vlaanderen mede, 
beiden om privé redenen. Jean-Daniël wil ons wel nog helpen met de website en we mogen nog op hem 
rekenen om informatie op de website te plaatsen. Stafke zal zich in de toekomst om gezondheidsredenen niet 
meer bezig houden met de jeugdwerking.  Het Bestuur West-Vlaanderen heeft dus een vacature voor een 
provinciale afgevaardigde voor de Jeugd.  Kandidaturen welkom. 

 
2. Heropstart na Corona 
 

2.1 Zomertornooien 
Om onze clubs te steunen na het zware corona jaar werd er beslist om in 2021 de bijdrage van 0.50 euro per 
deelnemer niet toe te passen. Let wel, dit is een uitzonderlijke tegemoetkoming vanwege de PFV-
WVLvoor 2021.  De geplande tornooien werden inmiddels doorgegeven aan Bernard, bijkomende 
tornooien doorgeven aau Bernard. Mail adres Be.St@telenet.be. 

 
2.2 50+ circuit  
Het 50+ circuit zal starten op 1 juli 2021. 
Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen. Wat de cantine betreft blijven de Horeca regels van 
kracht. 
Voor alle veiligheid vragen we wel aan de clubs zich te informeren bij hun gemeentelijk-of stadsbestuur om 
zich ervan te gewissen dat alle regels in orde zijn volgens de de plaatselijke richtlijnen. 
Hierna agenda van het afgesproken 50+ circuit: 
1/7 De Zeemeermin – Middelkerke 
08/7  PC Oostende – Oostende 
15/7 PC Gullegem – Gullegem 
22/7 PC De Vuurtoren – Knokke-Heist 
29/7 De Zeemeermin – Middelkerke 
05/8 PC Nieuwpoort – Nieuwpoort 
12/8 De Gulden Kamer – Brugge 
19/8 PC Colora – Roeselare 
26/8 De Gulden Kamer – Brugge 
02-09 PC Nieuwpoort – Nieuwpoort 
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3. Inschrijvingen wintercompetitie. 
Ook hier hebben we beslist om in 2021 financiële steun te verlenen aan de clubs. 
Hierna de genomen beslissingen. 
- 20 euro vermindering per week-end ploeg 
- 15 euro vermindering voor de 50+ ploegen 
Deze maatregelen zijn enkel van toepassing voor het jaar 2021. 

 
Alhoewel het kort op de bal spelen is vragen we de inschrijvingen voor 1 augustus 2021. Bernard zal 
eerstdaag een inschrijvingsformulier doorsturen. 
Dit jaar zal er geen boekje beschikbaar zijn, maar zullen we gebruik maken van de web-site met een link om 
de info af te drukken. 
Het digitaal wedstrijdblad ongewijzigd. 

 
4. Mededeling van Reinold Borre  

De clubs hebben het moeilijk nieuwe leden aan te trekken.  Daarom heeft Correy – PFV – Vlaanderen een 
document aangemaakt (flyer) waarvan de clubs kunnen gebruik maken, aanleveren van eigen logo enz.  vb. 
open deur dag.  Er is ook en Ministeriële besluit en indien clubs willen meewerken aan inburgering kunnen ze 
hier een vergoeding gaande van 750 euro tot 4000 euro bekomen. 
De clubs kunnen zich richten tot vb. de schepen van welzijn van hun respectievelijke gemeente/stad om de 
voorwaarden en manier van werken te kennen. 

 
 
 

 

Nicky Carlier 

Secretaris PFV Vlaanderen 

Afdeling West-Vlaanderen 

 


