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Verslag sportleidersvergadering van 6 september 2021 

PC Colora - Roeselare 
 

 

 

Aanwezig:  Clubs  – PFV West-Vlaanderen 

  Het bestuur PFV West Vlaanderen 

 

 
Dagorde. 
 

1. Welkom en opname aanwezigen. 
 
 

2. Wintercompetitie 2021-2022 

 De wintercompetitie reeksen werden voorgesteld. Er kwam nog een foutje uit de bus en de nieuwe 
reeksen zullen zo spoedig mogelijk doorgestuurd worden, evenals het reglement voor de 
wintercompetitie 2021-2022. 
Wat belangrijk om weten is is dat er een reeks werd opgetrokken naar een hogere reeks. 
Mocht deze reeks winnen kunnen ze geen aanspraak maken om volgend jaar over te gaan 
naar een hogere reeks. 

 Er is dit jaar geen kalenderboekje. De info zal beschikbaar zijn op de web-site PFV-WVL en 
Facebook. 

 Nog vier clubs hebben de namen en telefoonnummers van de kapiteins niet doorgegeven, 
Nml. Den Akker – PC Oostende – Okapi en De Zeemeermin. Gelieve dit dringend door te geven aan 
Gustave De Volder en Stefaan Colle. 

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

 In Den Oosthoek en Jeanne d’Arc mogen maximum 26 personen binnen aanwezig zijn. Dit werd 
bepaald door het Gemeentelijk bestuur van De Panne.  Met andere woorden geen reserves en geen 
toeschouwers. 

 De regel een mondmasker te dragen gedurende verplaatsingen binnen de clubs blijft nog van kracht. 

 Het digiitaal wedstrijdblad blijft ongewijzigd. Handleiding kan men downloaden van de website PFV-
Vlaanderen 

 PC Den Akker: heeft een tijd geleden nieuwe truitjes besteld maar zullen niet tijdig geleverd worden. 
Dit is een geval van overmacht. Gezien deze uitzonderlijke situatie geeft het voltallig bestuur de 
toestemming dat er enkele spelers niet in de kledij van de club zullen spelen. Gelieve de 
scheidsrechters en de kapiteins hiervan op de hoogte te stellen. 

 
  

http://www.pfv.be/
http://www.pfv-wvl.be/
mailto:gustave.devoldere@telenet.be
tel:056-32-45-73


 

 

 
 
 

3. Wintertornooien 
Tot nu toe zijn de volgende wintertornooien gekend, nml.  
PC Oostende:  - Memorial Patrick D’Hond :30 september 
PC Colora:  - Grote Prijs Colora : 11 november 
   -  Grote Prijs Colora : 26 december 
De Bevers  - Memorial Raf Desmyter: 8 maart  
Okapi   - Triplet:  26 maart 
Nieuwpoort  - 50plus: 7 apil  
 

 

 

 

 

Nicky Carlier 

Secretaris PFV Vlaanderen 
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