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Verslag sportleidersvergadering 11 april 2022 

Gulden Kamer - Brugge 
 

 

 

Aanwezig:  Clubs  – PFV West-Vlaanderen 

  Het bestuur PFV West Vlaanderen 

 
Dagorde. 
 

1. Welkom en opname aanwezigen. 
 

2. Wintercompetitie – samenvatting 
Het was door Corona een moeilijk en lang seizoen wat heel wat wekelijkse aanpassingen met zich meebracht 
door uitgestelde wedstrijden. Dank aan de clubs, ploegen en spelers voor de samenwerking en het begrip. 
 

 Naar volgende wintercompetitie toe: 

 De uiterste datum voor inschrijving is 1 augustus 2022.  
De mogelijkheid bestaat ook om op andere dagen (buiten donderdag of zondag) competitie te spelen. 
Dit zou betekenen dat clubs niet persé competitiespelers moeten weigeren maar dat er ook andere 
dagen competitie kan gespeeld worden.  Ook op vlaams niveau. 

 De overgang 50+ hangt af van het aantal ingeschreven ploegen. 

 Poperingse Petanquekoppen besloot zich niet meer aan te sluiten tot de PFV. Bijgevolg kunnen hun 
leden zich aansluiten bij een nieuwe club (zonder transfer formulieren) 

 Het is wel aan te raden om van het gebruikte programma een wekelijkse update te maken. 
 

3. 50+ circuit 

 De doorgegeven kalender (eveneens beschikbaar op de web-site) is goedgekeurd door alle clubs. 
 

4. Kampioenschappen en tornooien 

 Reglementen staan op de website alsook de link om in te schrijven. 

 Aansluitingen competitieve leden en recreanten en betaald mail sturen naar Stefan om te vragen of 
het in orde is. 

 PIB: inschrijven voor 15/4 
Nieuwe leden mogen in hun nieuwe club de PIB spelen. 
9 Heren 
6 Dames 
Max. 1 dame per triplet – max. 3 dames –max. 3 fransen 

 PKGD veteranen : Dames 50 jaar – heren 55 jaar in het jaar van het kampioenschap. 

 De aangepaste agenda van tornooien en kampioenschappen in bijlage. 
 

5. Licenties 
Licenties zullen beschikbaar zijn rond 7 juni. Het bestuur bekijkt de mogelijkheid om ze zo snel mogelijk aan 
de clubs te bezorgen. 
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6. Wijzigingen clubbesturen. 
Er zullen blijkbaar wat verschuivingen zijn in de besturen van de clubs. 
Voor ons is het zeer belangrijk dat jullie deze informatie met ons delen. 
Een mailtje naar Nicky Carlier – met naam – functie – email adres en tel. Nummer.  
Enkel zo kunnen we de bestuursleden de nodige info geven en de website in orde houden. 

 
7. Feestviering 

De feestviering gaat door in Oedelem.  De Zandberghoeve. 
De eerste drie ploegen per competitiereeks ontvangen een geschenk. 
 

8. Varia 

 Gulden Kamer 
De Gulden Kamer gaat opstarten met een Jeugdwerking in samenspraak met de PFV jeugdwerking. 
Tibo Van Cauwenberghe is hier de initiatief nemer.  

 12 uur van Brugge 
Wat misnoegdheid dat dit evenement zou stoppen, enkele sportleiders willen zich hiervoor inzetten. 

 Er werd heel wat gesproken over verzekeringen en de verschillende aspecten hiervan. 
Algemeen is het wel belangrijk dat recreanten moeten weten dat hun licentie enkel geldig is in hun 
eigen club en ze niet verzekerd zijn op terreinen van derden. 
 

 
9. Vooraf gestelde vragen van de clubs: 

 PC Koksijde 
Kon niet aanwezig zijn. De club heeft wel de intentie volgende wintercompetitie deel te nemen met 
twee ploegen. 

 De Bevers 
Lijst van de kapiteins: opmaken per reeks en niet per ploeg – minder papierverbruik. 
Bernard zal daarvoor zorgen. 

 PC Kortrijk 
Mogen indien niet voldoende competitie spelers recreanten worden opgesteld? 
Neen, niet verzekerd. 

 OPC Oostende 
Wintercompetitie: 
Voorstel om thuisploegen de 3 ronden te laten starten. Zo heeft elke ploeg gelijke kansen om een 
wedstrijd te beginnen. 
Stefan zal deze vraag voorleggen aan het Bestuursorgaan. 

 

 

 

Nicky Carlier 

Secretaris PFV Vlaanderen 

Afdeling West-Vlaanderen 

 


