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1.Vaststellen van de aanwezige clubs door de provinciaal secretaris:
Dames en heren, een goede avond
Hartelijk welkom op deze Algemene Provinciale Vergadering. We nemen graag een
minuut stilte in acht voor onze familieleden en vrienden, die ons het afgelopen jaar
ontvallen zijn.
Daar er 22 van de 24 clubs aanwezig zijn, waarvan 1 met volmacht, en 1 club
afwezig kan de vergadering reglementair doorgaan.
2.Welkomstwoord adjunct directeur administratief Jean Boumans
Beste bestuursleden, leden van het DB en het secretariaat van de PFV,
Ik heet U alle welkom op deze algemene vergadering van de provincie Antwerpen en
wens jullie een voorspoedig en sportief 2020 toe. Ik zal het kort houden want er is
weeral veel gebeurd in 2019 en mijn enthousiaste team van medewerkers, wie ik van
harte wil bedanken, zullen jullie dit in details uitleggen. Verleden jaar hebben we het
gehad over de UBO registratie, de GDPR , de vrijwilligerswerking en het Grens
Overschrijdend gedrag in de sport. Deze punten werden volop geïmplementeerd in
2019 en blijven actueel. Wat brengt 2020 met zich mee ? Vanaf dit jaar wordt de
verplichting van een dubbele boekhouding bij de PFV ingevoerd. Onze provinciale
penningmeester zal hiertoe de nodige opleiding krijgen. Vanaf volgend jaar valt de
verplichting van de provinciale algemene vergadering weg. Gezien de inhoud hiervan
in grote mate identiek is met deze van de sportleidersvergadering, is het de bedoeling
van het provinciaal bestuur om vanaf 2021 bij de uitnodiging van de sportleiders ook
de voorzitters en de secretarissen te betrekken. Verder valt vanaf 2019 de noodzaak
weg om de boekhouding op provinciaal niveau na te zien. De provinciale
boekhouding wordt al geruime tijd op vraag van de PFV Gent door de firma SBB,
zijnde een onafhankelijk bureau gedaan. Dit heeft als voordeel dat de verschillende
provincies met elkaar worden vergeleken. De boekhouding van de provincie
Antwerpen werd tot het 4de kwartaal van 2019 nagekeken en goed bevonden,
waardoor de bestuurders kwijting krijgen voor het boekjaar 2019. Op administratief
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gebied zal de PFV in 2020 geschiedenis schrijven. We gaan van de papieren licentie
overstappen naar een badge. Axoni wordt vervangen door Iclub. Peter Crauwels, die
in nauwe samenwerking met Iclub deze overgang aan het implementeren is, zal U
straks hierover de nodige uitleg bezorgen. Als besluit wil ik de secretarissen bedanken
voor de vrijwillige uren, die ze aan de club besteden. Ook wil ik de provinciale raad
en in het bijzonder de administratieve vleugel bedanken voor de inzet en het
vertrouwen dat zij in mij stellen. Bedankt voor jullie aandacht.
3.Mededeling uittredende en nieuwe bestuursleden door de provinciaal
secretaris
Beste bestuurders, clubverantwoordelijken en collega secretarissen,
De provincieraad Antwerpen heeft in 2019 enkele wijzigingen ondergaan. Toen we
in februari het nieuws kregen dat Peter PFV Antwerpen zou verlaten en het
bestuursorgaan/Dagelijks Bestuur PFV Gent zou vervoegen, werden we
genoodzaakt op zoek te gaan naar een vervangende secretaris. Die zoektocht
verliep niet zonder slag of stoot. Na vele overwegingen en omdat wij allen sterk
geloven dat Peter een bijdrage kan leveren in het hoofdbestuur in Gent, heb ik
beslist deze taak op mij te nemen. Tot op heden staat Peter op sportief en
administratief vlak ons bij als adviseur en is hij op elke provincieraad in Antwerpen
aanwezig.
In februari wordt de plaats van voorzitter terug bezet. Alain Garnier heeft deze
taak op zich genomen en zal met de leden van de raad trachten de werking
optimaal te laten verlopen.
Verder zetelen in het administratief gedeelte Jean Boumans adjunct directeur
administratief, Frans Willemsen penningmeester en mezelf als provinciaal
secretaris.
Voor het sportieve gedeelte in onze provincie vinden we aan het hoofd Herman
Hillen adjunct directeur sportief, Alain Garnier, jeugdverantwoordelijke op tijdelijke
basis en mezelf als verantwoordelijke 50 plus circuit.
Maken verder deel uit van onze raad onze provinciale medewerkers, zijnde Luc Van
Regenmortel verantwoordelijke scheidsrechters, Roger Bulcke verantwoordelijke
recreanten en Nadia Swinkels damesverantwoordelijke. Uiteraard zijn we nog
steeds blij dat we beroep kunnen doen op Herman Van Bouwel mbt de feestviering.
Zijn “know how” is onmisbaar voor een geslaagde feestavond. Eind december
verwelkomen we Hubert Hollemaert lid van PC Hemelhof. Zijn kandidatuur werd
door ons onmiddellijk aanvaard en bekrachtigd door de PFV Gent. Momenteel
zetelt hij als provinciaal raadslid en in de komende tijd bekijken we welke richting
hij zal inslaan.
4 Mededeling uittredende clubs door de provinciaal secretaris
Begin januari kregen we het nieuws dat recreantenclub Vlug Vooruit van Merksem
niet meer zou aansluiten voor 2020.
5. Voorstel nieuwe clubs door de provinciaal secretaris
Sinds februari 2019 is PC Edegem met clubnummer 033 toegetreden tot de
Petanque Federatie Vlaanderen, weliswaar nog met een beperkt aantal leden, maar
we zijn hoopvol dat dit in de toekomst zal veranderen. We verwelkomen Dirk
Couck, bestuurslid van PC Edegem. De teller van de clubs staat op 24.
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6. Werking secretariaat
Sinds de bestuursfuncties in februari zijn herverdeeld en ik het secretariaat kreeg
toegewezen, wil ik eerst en vooral Peter bedanken voor de soepele overdracht. Tot
op heden kan ik met al mijn problemen, petanquegewijs toch, bij hem terecht en ik
hoop dat dit in de toekomst zo kan blijven. De taak van een provinciaal secretaris
verandert ook niet veel met de jaren, algemene vergadering , sportvergaderingen,
provincieraden , dagorde voorbereiden, uitnodigingen verzenden en verslagen
maken. Alleen de manier hoe is wel sterk gewijzigd de laatste jaren. Door de
digitalisering, zoals mijn collega secretarissen hier wel kunnen bevestigen, is het
werk veel eenvoudiger geworden. Met één druk op de knop krijgen alle
bestemmelingen de nodige documenten. Ik hoop dat die éne druk genoeg is en dat
jullie al mijn mails goed ontvangen. Graag een seintje , indien er hierover
bemerkingen zijn. Ik sta steeds open voor jullie reacties en commentaar.
De inschrijvingen indoor, kampioenschappen en wintercompetitie verlopen allen
digitaal. Voor 2019 was alles prima in orde.
Het ledenaantal groeit in de provincie Antwerpen :in 2015 1374 leden en nu in
2019 staat de teller op 1487. Wij zijn hoopvol dat deze tendens zich zou mogen
voortzetten.
Tot slot wil ik de voorzitter, de directeuren sportief, administratief, het secretariaat
Gent, de voorzitters, secretarissen en de sportleiders van de clubs bedanken voor
de vlotte samenwerking. Alsook de provinciale raad, die mij het vertrouwen gaf
voor de functie van provinciaal secretaris.
7.Sportbeleid door de adjunct directeur sport Herman Hillen
Beste bestuurders en clubverantwoordelijken
Allen hartelijk welkom op deze vergadering en ik hoop dat 2020 voor iedereen een
fantastisch petanquejaar mag worden. De wintercompetitie is meer dan halfweg en
het begint stilaan duidelijk te worden welke ploegen gaan strijden voor de titel en
welke nog hard hun best moeten doen voor het behoud.
Wat betreft de provinciale wintercompetitie ben ik heel tevreden dat de werking met
het nieuwe programma zo vlot loopt. In het begin was het wat zoeken maar
naargelang men er meer en meer mee bezig was heb ik toch van de meesten
positieve commentaar gekregen. Op de verschillende velden die moeten worden
ingevuld krijgt men een keuzemenu waaruit men dan enkel het juiste moet kiezen.
Op deze manier wordt de kans op foute dingen invullen veel kleiner. Ook het ingeven
van de resultaten kende in het begin wat problemen maar dankzij de inspanningen
van de mensen achter het programma is dit ook van de baan. Enkel het invoeren van
een wissel durft soms nog voor problemen zorgen omdat het kader om deze wissel in
te geven niet op het scherm verschijnt. In een vorige mail naar alle clubs is dit reeds
uitgelegd wat ge dan moet doen. Het kader is dan verscholen achter het wedstrijdblad
in plaats van op de voorgrond te komen. Als men het wedstrijdblad minimaliseert
komt het kader op het scherm en na het invullen van de wissel opent ge terug uw
wedstrijdblad. Het is wel belangrijk dat ge uw wissels op deze manier ingeeft want
enkel dan komen deze spelers ook in de lijst van gespeelde spelers. Ook wil ik de
kapiteins er op wijzen dat ze er zeker van zijn dat de uitslag is doorgestuurd en dit
weten ze zeker aan de hand van de mail die het systeem stuurt naar de kapiteins na
het versturen van de uitslag. Indien ge de mail niet ontvangt dat de uitslag is
ontvangen door de PFV zal hij ook niet toegekomen zijn en dient er door de kapitein
of de sportverantwoordelijke van de club actie worden ondernomen. Breng mij
hiervan op de hoogte, probeer indien mogelijk het wedstrijdblad alsnog te versturen
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of anders scan het afgedrukte wedstrijdblad in en stuur het mij door dan zal ik het
alsnog ingeven.
Verder hoop ik dat de winter rustig verder doet zoals die nu bezig is dan moeten we
zeker geen wedstrijden afgelasten wegens weersomstandigheden en kan de
competitie verder afgehandeld worden zoals voorzien. Dus iedereen nog veel succes
tijdens de competitie.
Op woensdag 25-3 spelen de veteranen hun indoor en op zaterdag 28-3-2020 is het
de beurt aan de senioren
De toewijzing van de locaties is vorige week op de sportleidersvergadering gebeurd
en ondertussen op de site van de PFV- Antwerpen geplaatst
In elke afdeling dient er nog steeds minimum 1 triplet / doublet per club verplicht
deel te nemen aan de indoor. Administratieve sanctie hiervoor is 25,00€ bij niet
deelname
De inschrijvingen voor de indoor dienen zoals vorig jaar te gebeuren via de site van
de PFV-Antwerpen. De inschrijvingen voor de provinciale kampioenschappen dienen
ook via deze site te gebeuren. De sportleiders van elke club hebben hiervoor een
login en paswoord ontvangen om de inschrijvingen te doen. De spelers zullen op de
site kunnen controleren of ze zijn ingeschreven.
Het palmares van 2019 zat vorige week in de mapjes en dus ga ik jullie nu die
ellelange opsomming van resultaten besparen.
Bedankt voor jullie aandacht en als er iets is of jullie zitten met een vraag kan je mij
altijd mailen of bellen.
8.Het jeugdbeleid door de afgevaardigde jeugd: Alain Garnier
De jeugdwerking kwam in 2019 goed aan bod. Het palmares van de jeugd vinden
jullie in de map sport De petanqueschool was heel actief met 11 trainingen en we
danken de clubs Hemelhof, Niel en Wijnegem voor hun samenwerking. In 2020 wordt
de locatie Hemelhof overgenomen door P.K. De Evers , samen met Niel en Wijnegem.
Naast deelname aan de Vlaamse en Belgische kampioenschappen hebben we
uitzendingen gedaan naar internationale wedstrijden zoals Bruay en Barcelona, en
ook de 4- federatie tornooi mag niet vergeten worden. Onze provincie was
vertegenwoordigd op het sportkamp met 15 deelnemers. 2019 werd afgesloten met
een deelname van 15 Antwerpse jeugdspelers aan het oliebollentornooi Folâtre te
Pijnacker. Door deelname aan de petanquescholen lopen de jeugdspelers in de kijker
van de Vlaamse jeugdtrainers en kunnen ze worden uitgenodigd deel te nemen aan
de Vlaamse trainingen of zoals verleden jaar uitgenodigd worden op de paasstage in
Brugge door een trainer van de internationale federatie Victor Nataf. Deze stage is
ingepland dit jaar in de paasvakantie.
Tenslotte wil ik alle jeugd, aangesloten of niet uitnodigen op de interprovinciale
training op PC Reynaert op zaterdag 21 maart van 9 uur tot 12 uur. Het is misschien
een uitgelezen moment een vriendje mee te brengen en te laten kennis maken met
de petanque. Ik wil nog alle spelers en ouders bedanken voor hun inzet en
inspanningen het afgelopen jaar.
9.SCHEIDSRECHTERS Luc Van Regenmortel
Er zijn 12 scheidsrechters in onze provincie waarvan
9 provinciaal
1 vlaams
2 nationaal
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De nieuwe voorzitters Vlaamse en Nationale scheidsrechterscommissies:
VCSC: Peter Troonbeeckx
NCSC: Johan Vlamir
Zij nemen de bevoegdheden over an Marc Nolmans
Het examen voor scheidsrechter heeft plaats op 22 maart 2020. Geïnteresseerde
kunnen met mij contact nemen of mij direct het inschrijvingsformulier bezorgen.
10.Recreantenwerking : Roger Bulcke
Iedereen een goede avond,
Voor 2020 beginnen we met de Quatro, die start in de week van 16 maart 2020.
Inschrijven kan nog tot 22 februari.
We beginnen voorlopig met de 55+ namiddag. Mocht nu blijken dat er vraag is naar
de avondcompetitie , zullen we overwegen om ook hier een competitie aan te
bieden.
Quatro :
Je speelt met 4 personen : 2 x een wedstrijd in doublet – 3de wedstrijd is in triplet en
tegelijkertijd speelt de vierde deelnemer een tête à tête.
Winst bij doublet en tête à tête levert 1 punt
Winst bij triplet levert 2 punten. De thuismatchen worden gespeeld op een dag naar
keuze van de club. Zijn er meerdere ploegen van een club ingeschreven, gaan we
trachten deze ploegen tegelijkertijd te laten thuisspelen , rekening houdend met de
beschikbare terreinen. Je hebt 2 terreinen nodig per ploeg.
Het inschrijvingsformulier werd geplaatst in de map van de sportvergadering.
Uiteraard zal ook de Flash terug gespeeld worden in september /oktober. Verdere
info hierover volgt later.
Op vrijdag 31 januari is er een recreantenviering op Wijnegem petanque. De
winnaars van de competitie 2019 worden gehuldigd. Alle deelnemers van de drie
recreantencompetities 2019 zijn uitgenodigd voor een hapje en een drankje.
Hopelijk heb ik jullie hiermede wat interessante informatie gegeven en wens ik
iedereen nog een aangename avond.
11.Dameswerking : Herman Hillen
Beste bestuurders en clubverantwoordelijken
Allen hartelijk welkom op deze vergadering en ik zal hierbij een kort overzicht
brengen over de dameswerking in onze provincie.
Sinds Nadia Swinkels de verantwoordelijkheid van onze dameswerking heeft
overgenomen zit deze terug in de lift. De organisatie van enkele evenementen is
terug onder het stof gehaald en zijn in 2019 met succes terug op de kaart gezet.
Zo hebben we terug een dubbele confrontatie gehad met een selectie van
Nederlandse dames. We zijn in maart naar Nederland gaan spelen nl. in Nieuwerkerk
aan de IJssel en in september hebben we de return gehad welke op Niel is gespeeld,
in beide gevallen hebben de thuisspelers gewonnen.
Verder is de dag van de dames terug doorgegaan begin Juli. De organisatie was in
handen van PC Niel en de formule van deze dag en de positieve commentaar heeft
ertoe geleid dat er voor dit jaar terug een organisatie op de agenda staat.
Naar jaarlijkse traditie heeft op 1 november weer de interprovinciale
damesontmoeting plaats gehad in Oost Vlaanderen en is dit jaar doorgegaan op de
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terreinen van Actief Beveren. Ook dit jaar heeft een selectie van Antwerpse dames
hieraan deelgenomen maar in tegenstelling tot de vorige 3 jaren hebben zij deze keer
het tornooi niet kunnen winnen. Tot voor de laatste ronde deden zij nog mee voor de
eindoverwinning maar moesten uiteindelijk tevreden zijn met een 3 de plaats.
Op de damesvergadering van 9 december eind vorig jaar is ook de kalender voor het
damescircuit vastgelegd voor 2020. Hopelijk kan de editie van dit jaar net zoals vorig
jaar rekenen op een gelijkaardige bezetting van het aantal tripletten. Er zal vanaf dit
jaar ook terug een kost van 25,00€ aangerekend worden voor de inrichting van het
circuit en dit om de kosten van de dameswerking mee te financieren. Vorig jaar
hebben 113 verschillende dames hieraan deelgenomen en de top 3 was 1ste Jeannine
Baeckelmans 2de plaats voor Rita Cami en een 3de plaats voor Ursula Van Eccelpoel
Ik dank jullie voor jullie aandacht en wens Nadia verder nog veel succes met de
dameswerking
12.Financieel verslag door de penningmeester:
Financieel verslag 2019

Vermogen op 1 januari 2019

€12.708,77

Vermogen op 31 december 2019

€13.555,53

Waarvan op de spaarrekening

€13.002,60

op de zichtrekening

€ 552,93

Uitgaven
Huur kantoor Berchem
Kantoorbendigdheden
Vergaderingskosten
Verplaatsingskosten

€ 387,20
€ 330,75
€ 653,15
€ 2.180,88

Onkosten bekeruitreiking (feestviering)
Onkosten kampioenschappen (PIB, PKD, PKT,
PKGD)
Representatiekosten: (sportleiders +
scheidsrechters)
Vergadering / cadeau Jean 25 jaar dienst
Jeugdcircuit
Damescircuit
Dag van de Besturen

€ 9.583,19

Bankkosten 2019
Aandenken
Wassen kledij

€ 1.553,54

€ 2.021,76
€ 1.201,50
€ 2.124,01
€ 210,00
€ 51,60
€ 434,56
€ 25,00
20.757,14
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Inkomsten
Inschrijvingen
Inschrijvingen
Inschrijvingen
Inschrijvingen
Representatie
Inschrijvingen
Inschrijvingen

van de competitie
van de kampioenschappen
Indoor wintercompetitie
50+ circuit
Damescircuit
beker uitreiking (feestviering)

Toelagen jeugd prov-Antwerpen
Boete provinciaal wintercompetitie
Boete provinciale tornooien
Boete indoor
Recreanten
Andere opbrengsten

Uitgaven - Inkomsten

€ 8.400,00
€ 2.641,50
€ 293,00
€ 697,00
€ 12,00
€ 1.033,90
€ 6.856,50
€ 750,00
€ 270,00
€ 200,00
€ 75,00
€ 335,00
€ 40,00
21.603,90
€ 846,76

13.Woord van de tweede directeur administratief Gent Peter Crauwels
Dames en heren,
Op de algemene statutaire vergadering van februari 2019 mochten zowel ikzelf als Alain
(vanuit de provincie Antwerpen) op een grote steun rekenen vanuit de clubs. We willen
jullie alvast bedanken voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben op Vlaams niveau.
We zijn ons er als dagelijks bestuur van bewust dat we met onze federatie voor grote
uitdagingen staan. Zoals u misschien via de media hebt vernomen, zullen de
sportfederaties steeds minder op de steun vanuit de overheid kunnen rekenen. Op dit
ogenblik zoeken we naar manieren om ons budget binnen de perken te houden en
daarbij niet aan kwaliteitsverlies te doen.
De komende weken mogen de provinciale penningmeesters en de (administratief)
directeurs van de provincies zich dan ook aan een uitnodiging verwachten om samen
te zitten rond enerzijds de dubbele boekhouding die de federatie zal moeten gaan
hanteren anderzijds willen we bekijken waar binnen de federatie de kosten de pan uit
swingen, waar sluimerende kosten zitten en waar alternatieven kunnen bedacht
worden. Ik wil dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om de provinciaal
penningmeester te feliciteren met zijn gevoerde boekhouding. De controle uitgevoerd
door SBB gaf een positief verslag voor de provincie Antwerpen.
2020 wordt het jaar waarin we ons beleidsplan voor de komen de periode vorm zullen
geven. Vorig jaar stuurden we een bevraging uit naar de verschillende provincies.
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Hierop kwam jammer genoeg enkel reactie vanuit het provinciaal bestuur van
Antwerpen en vanuit Vlaams-Brabant Brussel Hoofdstad. Het beleidsplan is in
tegenstelling tot wat sommigen denken, niet zomaar een opsomming van wat een
federatie misschien zou kunnen gaan doen in de toekomst, het is een belangrijk
beleidsdocument waarop we onze budgetten pinnen en waarop we geëvalueerd worden
vanuit de Vlaamse Overheid en SportVlaanderen.
Wanneer we met clubs en spelers spreken horen we vaak commentaar en negatieve
zaken. Dit moet beter, dat zou anders moeten, het kost allemaal zoveel, enz. Die
negatieve kritiek legt natuurlijk de vinger op de wonde en zorgt ervoor dat we alert
blijven. Soms horen we positieve zaken en dat is leuk maar daar koop je niet altijd iets
mee. Daarom doen we vandaag naar alle clubs een oproep om samen met hun besturen
en hun leden rond de tafel te gaan zitten en de federale werking te overschouwen. Wat
kan beter? Waar moeten we de komende periode op inzetten? Wat vinden jullie
belangrijk aan de federatie?
Elk idee, hoe klein dan ook, is meer dan welkom. Als elke club 1 idee zou lanceren,
beschikken we op de PFV over meer dan 100 ideeën waar we uit kunnen putten. Wij
kijken er alvast naar uit om met jullie ideeën aan de slag te gaan.
In 2019 hebben we een vernieuwing doorgevoerd naar aanleiding van het digitale
wedstrijdblad. De meeste reacties waren hierover zeer positief. We zijn dan ook met
onze federatie het digitale tijdperk binnengestapt. Het wedstrijdblad zal in de komende
periode nog wat aanpassingen doormaken, vooral op het verwerkingsgedeelte dat
gebruikt worden door de provincies en de federatie. In de volgende maanden hoort
jullie provinciaal bestuur hier zeker en vast meer over.
In maart 2019, volop in de voorbereiding van het digitaal wedstrijdblad, kwam Reinold
met het idee om onze licenties aan te passen naar een bankkaartmodel. De firma IClub
werd gecontacteerd om in opvolging van Axoclub onze ledenadministratie te gaan
behartigen. Ondertussen zijn we tientallen mails en enkele maanden verder en kunnen
we u zeggen dat vanaf dit jaar definitief overstappen naar een ander
beheersprogramma nl. IClub.
Op de algemene statutaire vergadering zal Alexis Van Zeveren worden uitgenodigd om
het volledige programma te komen verhelderen. Toch wil ik vandaag al een tipje van
de sluier oplichten. Wanneer we inloggen in het systeem komen we op de startpagina
waar een keuze kan gemaakt worden tussen verschillende onderdelen. Het eerste
onderdeel “Mijn berichten” zal een weergave zijn van alle berichten die de federatie aan
uw club richt. Daaronder hebben we het tabblad leden die een overzicht geeft van de
tot nu toe aangesloten leden. Eveneens kan je via dit onderdeel een clublid toevoegen.
Dit kan handig, snel en correct aan de hand van het inlezen van je paspoort. Vervolgens
heb je een overzicht van de lidgelden waar je ook de hernieuwing van leden kan
doorvoeren.
Het tabblad clubverantwoordelijken spreekt voor zich. Mogen wij jullie hier vragen om
alle bestuurswissels op tijd door te voeren. Op die manier weten we te allen tijde met
wie we contact moeten opnemen. Tenslotte geeft het tabblad facturen een overzicht
van alle facturen die met ledenadministratie te maken hebben.
Om het systeem helemaal operationeel te maken, hebben we op de laatste vergadering
van het bestuursorgaan beslist om voor dit jaar alle leden te verplichten om hun
identiteitskaart te laten inlezen. Hoe we dit praktisch zullen aanpakken zal de komende
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periode duidelijk worden. Toch willen wij jullie hier alvast van op de hoogte brengen,
zodat jullie eventueel de gepaste maatregelen kunnen treffen.
Tenslotte wil ik graag alle bestuursleden, op welk niveau dan ook, bedanken voor de
fijne samenwerking het afgelopen jaar. Ik kan u vertellen dat het een heftig maar
bijzonder leerrijk jaar was. De provincie Antwerpen zit voor altijd in mijn hart.
Bedankt voor uw aandacht.
14.Feestviering door Herman Van Bouwel:
Herman geeft een overzicht van de komende feestviering. Door een laattijdige
reservering was de zaal De Koekoek in Aartselaar reeds bezet. Vandaar gaan we
terug naar onze eerste locatie : de feestzaal naast De Evers Wommelgem. De
deuren gaan open om 17.30 uur . De inschrijvingen zijn beperkt tot 160 plaatsen Hij
vraagt om de inschrijvingen af te ronden rond 20 maart 2020. Het concept blijft
hetzelfde – ontvangst genodigden – receptie binnenkomst – maaltijd – vanaf 21 u
bekeruitreiking. De traiteur is dezelfde gebleven, dezelfde ceremoniemeester,
andere DJ. De DJ van de vorige jaren woont nu permanent in Frankrijk. Hij rekent
op een massale opkomst voor de viering.
15.Woord van de directeur sport P.F.V.Alain Garnier
Als directeur sport wil ik enkele punten aanhalen. De 50 plus circuit zijn een succes
in de verschillende provincies, niet in het minst in de provincie Antwerpen. Ook dit
jaar wordt er een eindronde georganiseerd, waarop de beste provinciale teams
worden verwacht. Deze ontmoeting tussen alle provincies gaat dit jaar door in de
provincie Antwerpen en op aanvraag zal dit gebeuren op zaterdag 29 augustus
2020. Het jeugdcircuit is aan vervanging toe. Er worden andere activiteiten
gepland. We beginnen met een interprovinciale training op PC Reynaert op 21
maart van 9 uur tot 12 uur. We verwachten zoveel mogelijk jeugd van miniemen
tot junioren. Iedereen is welkom. Een unieke kans om eens les te krijgen van een
andere trainer. Tenslotte nemen we dit jaar deel aan het Vakantiesalon in Brussel
van 6 februari tot 9 februari. Kom zeker een bezoek brengen. Op de website PFV
kunnen binnenkort vrijkaarten bekomen worden.
Bedankt voor uw aandacht.
16.Woord van de voorzitter P.F.V. de heer Reinold Borré
Reinold dankt de provinciale Raad voor het geleverde werk, met speciale verwijzing
naar de 2 Antwerpse leden van het DB , Peter Crauwels, die veel van zijn vrije tijd
spendeert in de realisatie van de overstap van Axoni naar Iclub en naar Alain
Garnier , die in zijn functie van Directeur Sport/ voorzitter provincieraad
Antwerpen, meer tijd doorbrengt op de PFV dan thuis.
17.Slotwoord door provinciaal secretaris:
De provinciale raad dankt P.C. Bernardus voor hun gastvrijheid. Wij nodigen
iedereen, die zich heeft ingeschreven voor de receptie , uit voor een hapje en een
drankje en voor alle aanwezigen straks een behouden thuiskomst.
Provinciaal secretaris
Nicole Suykerbuyk
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