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Verslag bestuursvergadering PFV WVL 
Dinsdag 29 november   – 19.30u - online 

 
Aanwezig       Afwezig en verontschuldigd 

Stefaan Colle      Lucien Vanhoutte 
Bernard Staelens 
Jacques Bogaerts 
Raymond Opstaele 
Fabrice Dupont 
Nicky Carlier 
 

1. Welkom en opname aanwezigen. 
Zie hogervermelde lijst 

 
2. Voorstelling nieuwe leden provinciale raad. 

Raymond en Fabrice zijn van harte welkom om ons provinciaal bestuur te vervoegen. 
Fabrice stelt zich kandidaat om Stafke te vervangen.  Dit betekent niet dat Stafke geen lid meer is 
van ons provinciaal bestuur. 
Raymond is een goede kandidaat wat betreft de praktische kant van sport & reglementen. 
Beide heren hebben nog ondersteuning en begeleiding nodig, maar we zien het zeer positief in en 
zijn zeer tevreden met hun toetreding. 
Mocht iemand zich geroepen voelen om ons team te vervolledigen, laat dan iets weten, wij staan 
daar zeker voor open.. 

 
3. Financiën. 

 Financieel verslag september 2022. Geen opmerkingen. 
 

4. Briefwisseling 

• Mail Knokke-Heist – uitvoering Boulodrome 
Stefaan heeft hen naar de nodige link PFV door verwezen. 

• Poperingse Petanquekoppen 
Vraag om opnieuw aan te sluiten tot de PFV – Mogelijkheid een ploeg voor de 
wintercompetitie. Geen verder nieuws 

• PFV – mening kampioenschappen 
Beste manier  poules A & B – hangt af van aantal inschrijvingen 

 

5. Competitie - update 
Momenteel verloopt alles tamelijk vlot. 
Opmerkingen 

• Magnetisch doelkogeltje mag niet!!! 

• Scheidsrechters:  
Ideaal zou zijn dat de verantwoordelijke scheidsrechter een bijeenkomst zou voorzien om 
alle scheisrechters op dezelfde golflengte te plaatsen en de vragen/bekommernissen te 
bespreken. 



 

 

 
 
 

6. Ontmoeting Oost- West Vlaanderen 
Deze ontmoeting gaat door op maandag 5 december in de localen van KPC Mistral – Oost-
Vlaanderen. 
10 ploegen zijn ingeschreven ttz. 2x Nieuwpoort – 2x Okapi – 1x De Bevers – 1x Gullegem – 1x De 
Gulden Kamer – 1x De Vuurtoren -1x Den Akker – 1x Oostende.  
De truitjes zullen die dag verdeeld worden. 
Raymond en Nicky zullen aanwezig zijn als PFV-WVL afgevaardigden. 
 

7. Sportleidersvergadering 
De volgende sportleidersvergadering zal doorgaan op 09 Januari – 19.00u in de Gulden Kamer 
Uitnodiging en agenda volgen. 

 
8. Provinciale statutaire vergadering – 28 januari 2023. 

De provinciale statutaire vergadering zal doorgaan op 28 januari 2023. Aanvang 10.30u. 
Momenteel denken we aan PC De Leiemeers. Moet nog verdere navraag gedaan worden, maw. 
meer informatie volgt.  

 

9. Brainstorming en ander concept kampioenviering 
We kijken uit naar een nieuw concept/ democratische prijs, maar toch een gezellige 
kampioenviering. Men kan ook niet verwachten dat een of andere club al het werk doet – of wij als 
bestuur – dus geen gemakkelijke opgave maar we gaan ervoor. 
Suggesties zijn welkom. 

 

 
 
 
 

De volgende bestuursvergadering zal doorgaan op 5 januari 2023  om 19.30u via zoom. 
 
 
 

Nicky Carlier 
Secretaris PFV-WVL 
 


