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Verslag bestuursvergadering PFV WVL 

Dinsdag 1 februari 2022  – 19.30u 

Via Zoom 

 

 

 

Aanwezig      Afwezig en verontschuldigd 

Stefaan Colle     Lucien Vanhoutte 

Jacques Bogaerts    Gustave Devoldere 

Bernard Staelens 

Nicky Carlier 

 

 

Dagorde. 

 

1. Welkom en opname aanwezigen. 

Zie bovenstaande lijst 

 

2. Goedkeuring verslag 11 januari 2022 

Geen opmerkingen 

 

3. Financiën. 

Geen opmerkingen 

 

4. Ontslag Fabienne Schatteman 

Het ontslag van Fabienne wordt algemeen aanvaard gezien ze naar het 

buitenland vertrekt. Het voltallig bestuur wenst haar veel geluk en voorspoed 

toe met de nieuwe wending in haar leven. 

 

5. Sport 

- Nationale wintercompetitie 

De nationale wintercompetitie wordt voor het seizoen 2011-2022 definitief 

stop gezet met ingang van 28 januari 2022. 

De Belgische overkoepelende commissie heeft, bij wijze van uitzondering 

besloten dat: 

 Geen enkele club degradeert uit de 1ste nationale afdeling en geen 

enkele club degradeert van de 2de nationale afdeling naar de federale 

afdelingen. 



 

 

 De eerste twee geklasseerde ploegen van de 2de nationale afdeling na 

speeldag 9, zijnde PC Chapoo en KPC Schorpioen stijgen naar de 1ste 

nationale afdeling. 

 Vier etra clubs zullen aansluiten bij de 2de nationale afdeling (2 PFV + 2 

FBFP) 

 

Hieruit volgt dat: 

 De afdelingen van de nationale wintercompetitie  2022-2023 

uitzonderlijk uit 11 teams zullen bestaan. 

 In het reglement voor het seizoen 2022-2024 de voorwaarden zullen 

bepaald worden aangaande de stijgers en de dalers om terug te keren 

naar een samenstelling van elke 10 teams in de twee nationale 

afdelingen voor de wintercompetitie van 2023-2024. 

 De nationale wintercompetitie 2022-2023 verplicht op 17 september 

2022 van start gaat. 

 

6. Transfert periode 

De transfert periode wordt verlengt van 1 mei tot 31 mei 2022. 

 

7. Kampioenschappen 

Zie kalender in bijlage 

 

8. Datum sportleidersvergadering 

- Nog niet bepaald 

 

9. Clubs 

 Er komt een nieuwe club in Izegem (recreanten) en ook een nieuwe club 

in Kuurne (competitie) 

 

 Colora – Roeselare 

Er zijn momenteel problemen bij Colora Roeselare, ttz. 2 ploegen zouden 

fusioneren met De Gulden Kamer, wat betekent dat Colora op zoek is naar 

een nieuwe voorzitter die eventueel de verantwoordelijkheid van de club 

zou overnemen.  Indien geen nieuw bestuur gevonden wordt zal Colora 

ophouden met bestaan. 

 

10. Algemene Vergadering PFV-West-Vlaanderen en kampioenviering 2022 

Het idee is ontstaan om beide gelegenheden samen te voegen. 

Voorlopig vooropgestelde periode is eind juni, nog verder uit te werken.  

 

De volgende vergadering zal doorgaan op 2 maart 2022 via Zoom. 

 

 

 

Nicky Carlier 

Secretaris PFV-WVL 


