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Verslag bestuursvergadering PFV WVL 
Dinsdag 11 januari 2022  – 19.30u 

De Gulden Kamer - Brugge 
 

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

 
 

Dagorde. 
 

1. Welkom en opname aanwezigen. 
Zie bovenstaande lijst 

 
2. Goedkeuring verslag 16 november 2021 

Geen opmerkingen 
 

3. Financiën. 
 Financieel verslag: uitleg over 2 punten nml. Code 616930 training en code 64859 
 elk voor een bedrag van 37 euro. Uitleg gevraagd aan Jacques. 

 
4. P.F.V. 

Verslag D.B – 07 december 2021 
Verslag B.O. 20 december 2021 
Heropstart winter competitie dit week-end : 15-16 januari. 
Spelen met mondmasker verplicht vanuit de PFV; De informatie wordt ook op de website gezet en op 
facebook. 

 
5. Sport 

- Wintercompetitie – update Bernard 
Het merendeel van de uitgestelde matchen hebben een nieuwe datum. (op 2 na). De betrokken clubs en 
kapiteins zijn op de hoogte gesteld/ Met dank aan Edouard Cockx dat hij de uitgestelde matchen van 
Blankenberge, met akkoord van de spelers van Blankenberge wil laten doorgaan in Oostende. 
 
De week van 11 april heeft de jeugdstage Nataf plaats in de Gulden Kamer. 
Dit zou betekenen dat de wedstrijen 50+ deze week eventueel buiten gespeeld worden. 
 

- Uitslagen: mail Johnny Marceli naar Stefaan. 
Stefaan ontving een Mail van Johnny Marceli.  Dit is een journalist van Het Nieuwsblad. Deze man zette 
wekelijks de petanque uitslagen in de krant.  Stefaan heeft hem uitgelegd dat door Corona het petanque 
leven tot een stilstand was gekomen en de wedstrijden dit week-end worden hervat 
 
 
 



 

 

. 
- Ontslag Johnny Vanwynsberghe – PC Gullegem 

Johnny heeft zijn ontslag ingediend als sportleider van PC Gullegem.  Ze zijn nu op zoek naar een 
nieuwe sportleider. 

- Speciale transfer Bruno Burghgraeve van ZMM naar Oosthoek. 
Deze transfer werd goedgekeurd door de PFV; 
 

 
6. Ontmoeting Oost- West Vlaanderen  

Door Corona heeft deze ontmoeting niet kunnen plaatsvinden. 
 

7. Ontmoeting Oost-West-Vlaanderen dames 
Dit is een nieuw initiatief op vraag van Oost-Vlaanderen.   
We gaan dit zeker verder uitwerken in samenspraak met Oost-Vlaanderen en de bedoeling is ook 
afwisselend Oost- West, West-Oost. We geven er de voorkeur aan vb. als de de ontmoeting Oost-West 
Vlaanderen in Oost plaats heeft, dat dan de dames in West zou plaatsvinden.  Verdere informatie volgt. 
 

8. Datum sportleidersvergadering:  
- Vastleggen tornooien en kampioenschappen 

Het is nog iets voorbarig om reeds een datum voorop te stellen. 
De kalender van de kampioenschappen is onder voorbehoud klaar. 
Per mail gaan we aan de sportleiders vragen om hun respectievelijke zomertornooien – alle categoriën 
door te geven aan Staf en Bernard. 

 
9. Algemene Vergadering PFV-West-Vlaanderen – 29 januari 2022 

Gezien de huidige corona situatie heeft het voltallig bestuur beslist deze vergadering uit te stellen naar een 
latere datum. 

 
10. Kampioenviering 

Ook hier kunnen we nog geen definitieve datum vastleggen. Verder nieuws volgt. 
 

11. Scheidsrechters 
- Het internationale petanque reglement kan men downloaden van de website PFV. De kennis van dit 

reglement is noodzakelijk om provinciale scheidsrechter te worden. De uitzonderingen voor de 
wintercompetitie worden afzonderlijk medegedeeld. 

- Voorbereiding examen 19/3 
19/3 is de vooropgestelde datum voor het scheidsrechters examen. Elke kandidatuur (ook 70+) is 
welkom.  

 
12. Allerlei en rondvraag 

- Fabienne deelt mede dat zij per eind januari voor één jaar naar het zonnige Spanje gaat wonen. Dit 
betekent dus dat zij als bestuurslid haar ontslag zal indienen. 

 
 
 
De volgende vergadering zal doorgaan op 1 februari 2022 via Zoom. 
 
Nicky Carlier 
Secretaris PFV-WVL 
 


