
 

 
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: bestuur@pfv-wvl.be  
GSM: 0491 25 79 04 
www.pfv-wvl.be  

Secretariaat administratief 
Secretaris 
Carlier Nicky 
Zeeweg 147C 
8460 Oudenburg 
Nicky.Carlier@telenet.be 
Tel. 0497-372535 
 

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 bestuursvergadering PFV WVL 
Woensdag 1 september  19.30 u 

De Gulden Kamer - Brugge 
 

 
 
Aanwezig      Afwezig en verontschuldigd 
Stefaan Colle      Jacques Bogaerts 
Gustave Devolder     Fabienne Schatteman 
Bernard Staelens 
Lucien Vanhoutte 
Nicky Carlier 
 

Dagorde. 
 
1. Welkom en opname aanwezigen. 

Zie bovenstaande lijst 
 
2. Goedkeuring verslag 4 augustus 2021. 

Geen opmerkingen 
 
3. Financiën. 

Financieel verslag augustus 2021 werd goedgekeurd 
 

4. Sport 
4.1 Sportleidersvergadering  

De voorzitter bedankt Bernard voor het werk dat hij verricht heeft in verband met de reeksen indeling 
voor de aanstaande wintercompetitie: 

 Reeksindeling en kalender 
Een reeks werd opgetrokken naar een hogere reeks.  Mocht deze reeks winnen kunnen ze 
volgend jaar wel geen aanspraak maken om over te gaan naar een hogere reeks. 
De kalender en de reeksindeling zal doorgestuurd worden naar de clubs, wel met de vraag dit 
nog niet openbaar te maken voor de sportleidersvergadering 

 Kapiteins 
Nog 4 clubs hebben de namen van de kapiteins nog niet doorgegeven. 

 Digitaal wedstrijdblad 
Blijft ongewijzigd.De handleiding kan men downloaden van de website van PFV Vlaanderen 
met eventuele aanpassingen voor Covid. 

 Reglement WC 2021-2022 
Het reglement zal digitaal doorgestuurd worden zodra wij het ontvangen. 
 

4.2 Implementatie plan ventilatie 
Volgens het Ministerieel Besluit moet je in alle sportruimten verplicht CO2 meters plaatsen. Deze moet 
je op een voor de bezoekers zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet 
naast de uitgang van de ventilatie.  
Het federale MB verplicht (uitbaters van fitnesscentra en horeca-inrichtingen) om een bijkomend 
alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Indien dit alarmniveau wordt overschreden, moet je je 
infrastructuur tijdelijk sluiten tot het CO2 niveau onder de 900 ppm is gedaald.  

 
 



 

 

 
 
Belangrijk om weten!  
In Den Oosthoek en Jeanne d’Arc mogen maximum 26 personen binnen aanwezig zijn. Dit werd 
bepaald door het Gemeentelijk bestuur van De Panne. M.a.w. geen reserves en geen toeschouwers. 

 
4.3 Stand van zaken circuit 

Globaal gezien was de belangstelling en het beloop niet slecht.  
In vergelijking met 2019: 
- H/G 42, dit jaar 41.6 = één procent minder 
- Dames gaat van 17 naar 13 = een terugval met 25 procent  

 
4.4 Kalender en deelname wintertornooien 

Tot heden zijn er nog maar vier tornooien gekend. 
Mochten er nog tornooien bijkomen zal er in de eerste plaats rekening gehouden worden met de 
reeds gekende data van deze vier tornooien en zal het bestuur een andere alternatieve datum 
voorstellen en beslissen. 
 

4.5 Forza Wervik 
Forza Wervik is failliet.  Dit betekent dus dat er geen activiteiten onder de naam Forza Werik kunnen 
georganiseerd worden. 

 
5 Jeugd 

5.1 Jeugdtraining 29/8 De Bouchon 
Deze training werd afgelast bij gebrek aan belangstelling. 

 
5.2 VKJ 

Dit kampioenschap gaat door op 18 september in Oostende. 
 
6 Ontmoeting dames 

We ontvingen een uitnodiging van Oost-Vlaanderen om aan dit evenement deel te nemen. West-Vlaandere heeft 
laten weten dat wij de intentie hebben om deel te nemen. De dames die in het verleden deelgenomen hebben 
krijgen voorrang. Staf zal de clubs contacteren.  
 

7 Ontmoeting Oost- West Vlaanderen 
Dit gaat dit jaar door in Oost-Vlaanderen, waarschijnlijk op maandag 6 december. Verder nieuws volgt. 

 
8 Verantwoordelijke jeugd en website 

Tot heden nog geen verder nieuws. 
 
9 Administratie 

9.1 I-Club : nazicht ledenbeheer club en provincie 
Voor deze informatie kan u terecht bij het secretariaat van de PFV-Vlaanderen; Tim of Heidi. 
 

9.2 Wemeso 
Wesemo beheert enkel en alleen onze website 
 

 
 
 
Volgende bestuursvergadering zal doorgaan op 4 oktober 2021, 19.30u  in Roeselare 
 
 
Nicky Carlier 
Secretaris PFV-WVL 
 


