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Verslag van de JAARLIJKSE ALGEMEEN VERGADERING van de PETANQUE
FEDERATIE VLAANDEREN v.z.w. PROVINCIE ANTWERPEN van maandag 21
januari 2019 om 20.00 uur op “PC Wijnegem” Kasteellei 79 te 2110
Wijnegem.
Aanwezig:

Reinold BORRÉ
Heidi DE POORTER
Lucien VAN HOUTTE
Alain GARNIER
Jean BOUMANS
Peter CRAUWELS
Frans WILLEMSEN
Herman HILLEN
Nicole SUYKERBUYK

Voorzitter P.F.V.
Secretaris PFV
Directeur administratief P.F.V.
Directeur sportief P.F.V.
Adjunct-directeur administratief
Provinciaal secretaris
Penningmeester
Adjunct-directeur sport
Verantwoordelijke jeugd

Nadia SWINKELS
Luc VAN REGENMORTEL
Roger BULCKE
Herman VAN BOUWEL

Verantwoordelijke dames
Verantw. scheidsrechters
Verantwoordelijke recreanten
Verantwoordelijke feestviering

Clubs;
Aanwezig:
KONTICH

Matthijs Raymond
Cools Ronny

Voorzitter
Secretaris

PONDEROSA

Rouselle Jeannine
Kaak Fernand

Voorzitter
Gevolmachtigde

LINT

Goyvaerts Dirk
De Vos Eddy

Voorzitter
Secretaris

AARTSELAAR

Van Wint Jean

Secretaris

NIEL

Praet Katja
Van Assche JeanPierre
Pasmans Martine

Voorzitter
Sportleider

DUFFEL

Van Santfoort Dirk
Rooman René

Voorzitter
Sportleider

DE LINDEPET

De Weerdt Freddy
Voorzitter
De Tavernier Ronny Secretaris

LIER

Marien Eddy
Cami Rita

DE EVERS

Secretaris

Voorzitter
Secretaris
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TECHNICO

Geens May
Scheur Vic

P.R.
Secretaris

ROZEMAAI 2000

De Strooper Pierre
Regnier Richard

Voorzitter
Secretaris

MOLENBOS

Tielemans Mariette
De Gruyter Dirk

Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

MOL

Lievens Patrik
Sannen Jean

Voorzitter
Secretaris

HERENTALS

Van Hove Marc
Hennebert Rudy

Voorzitter
Secretaris

BERNARDUS

Tas Karen
Vyt Curt

Secretaris
Gevolmachtigde

PUTSE

De Wit Andreas
Theyskens Paul

Secretaris
Bestuurslid

MARKDAL

Vermeeren Frank

Voorzitter

‘21’WIJNEGEM

Renders Roger
Posseriers Rozie

Voorzitter
Raadslid

MERCURIUS

Verhoeven Robert
Hoogewijs Eduard

Voorzitter
Secretaris

BOOM

De Wachter Jean
Polfliet Wendy

Voorzitter
Secretaris

HEMELHOF

Roelants Eric
Van Lent Patrick

Voorzitter
Bestuurslid

MPC DE RODE LOOP Wyn Jos
Jansens Kris

Ondervoorzitter
Gevolmachtigde

Verontschuldigd:
VLUG VOORUIT
DJPC SMIJTTERMEE
PC SAINT-GUIBERT
Afwezig:
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1. Vaststellen van de aanwezige door de provinciaal secretaris:
Dames en heren, een zeer goede avond. Hartelijk welkom op deze
Algemene Provinciale Vergadering. Alvorens aan deze vergadering te
beginnen willen wij graag een minuutje stilte in acht nemen voor alle
vrienden, familieleden en petanque-kameraden die ons het afgelopen jaar
ontvallen zijn.
Daar er 22 van de 25 clubs aanwezig zijn, er zich 3 club hebben laten
verontschuldigen namelijk PC Vlug Vooruit, DJPC Smijttermee en PC
Saint-Guibert, er geen enkele club afwezig is, kan de vergadering
reglementair doorgaan.
2. Welkomstwoord door de adjunct-directeur administratief:
Beste bestuursleden,
leden van het DB en secretariaat van de PFV,
Ik heet u allen welkom op deze algemene vergadering van de provincie
Antwerpen en wens jullie een voorspoedig en sportief 2019 toe.
Ik zal het kort houden want er is veel gebeurd in 2018 en mijn enthousiaste
team van medewerkers die ik van harte wil danken voor hun inzet, zullen
jullie dat in details uitleggen.
- Reglement van Inwendige Orde (RIO):
Op de Raad van bestuur van de PFV van 15 december 2018 werden de RIO
geüpdatet om onder andere in orde te zijn met bestaande en toekomstige
codes en wetgeving. Peter zal de belangrijkste veranderingen aankaarten.
- Statuten VZW 2020:
Tegen 2020 zullen de statuten van jullie vzw’s dienen aangepast te worden
in overeenstemming met de conceptnota Geens. Het is ondertussen een jaar
geleden dat minister van Justitie Koen Geens met een conceptnota voor de
hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht naar buiten kwam.
Deze nota wordt momenteel in eerste voorbereidende teksten gegoten.
Vzw’s gaan vervangen worden door vennootschappen waarbij het de intentie
is om (1) economische activiteiten voor vzw's te liberaliseren en (2) de
vennootschap met sociaal oogmerk af te schaffen.
De PFV komt eerst aan de beurt en zal jullie ten gepaste tijd op de
Algemene Statutaire Vergaderingen toelichten van de te ondernemen
stappen.
- De vrijwilligerswerking:
Zorg ervoor dat u de vrijwilligerslijsten goed invult en ter beschikking houdt
op de club. Deze documenten kan u bestellen bij het VSDC voor de clubs die
daarbij aangesloten zijn. Ook bij het VSF en bij het Dynamo project kan u
deze bestellen.
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- GDPR of bescherming van uw persoonlijke gegevens:
Als lid van een club bezorgt u zowel club als federatie bepaalde persoonlijke
gegevens die deze nodig hebben om uw toe te laten uw favoriete
sportactiviteiten uit te oefenen. Het spreekt vanzelf dat beide partijen
gehouden zijn aan fundamentele privacyregels opgelegd door de EUwetgeving. De PFV zal naar aanleiding van de ASV van 16 februari alle clubs
per lid een formulier overhandigen ter ondertekening door de betrokken
persoon. Deze ondertekende documenten moeten terug naar de federatie
waar deze 7 jaar dienen bijgehouden te worden. Een reden te meer om
persoonlijk naar de ASV te komen.
- Grens (Seksueel) overschrijdend gedrag in de sport:
De Petanque Federatie Vlaanderen (P.F.V.) keurt elke vorm van
grensoverschrijdend gedrag af en wil samen met de Vlaamse Overheid de
strijd aangaan tegen dergelijk gedrag in de sportsector en daarbuiten.
Mocht er een speler alsnog te maken hebben met (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag in de sportcontext (tijdens een tornooi,
competitie, training, …) dan biedt de federatie verschillende oplossingen.
Meer informatie is te vinden in de pas goedgekeurde en herwerkte RIO van
de federatie.
Als besluit wil ik alle secretarissen bedanken voor de vrijwillige en menige
uren dat jullie bezig zijn met de administratie binnen jullie club. 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:
Beste genodigden,
Bestuurders,
Voorzitters,
Collega secretarissen,
Beste petanquevrienden,
2018 was voor onze provincie een woelig jaar op het gebied van raadsleden.
In april nam Marc Borremans ontslag als lid van de provinciale raad, als
voorzitter van de scheidsrechterscommissie en als scheidsrechter. Hij was
blijkbaar niet tevreden over de manier hoe sommige scheidsrechters hun
taak volbrachten op de provinciale kampioenschappen. Toch hebben we het
gevoel dat hier andere zaken meespeelden. Eveneens nam Karin Salaerts
afscheid als verantwoordelijke van de dameswerking en gaf ook haar
ontslag als scheidsrechter. Wij houden ons eraan beide raadsleden hartelijk
te danken voor hun inzet de afgelopen jaren en wensen hen veel succes met
hun nieuwe uitdagingen.
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Gelukkig hadden we het voorrecht om 3 extra medewerkers aan te trekken.
Luc Van Regenmortel krijgt de taak om ons beperkt scheidsrechterskorps te
begeleiden. Roger Bulcke zal zijn expertise op het gebied van
recreantenwerking ten volle kunnen gebruiken bij het uitoefenen van zijn
verantwoordelijkheden. En Tenslotte stelde Nadia Swinkels zich kandidaat
om de dameswerking van nabij op te volgen. Wij wensen deze 3 personen
alvast te bedanken voor hun enthousiasme en hopen op een goede
samenwerking. Wij staan dag en nacht paraat om hen te ondersteunen. Al
moeten ze die nacht niet zo letterlijk nemen.
De provinciale raad werd dus het afgelopen jaar als volgt samengesteld:
In het administratief gedeelte is de functie van voorzitter nog vacant.
Daarnaast zetelt de Provinciaal Adjunct-Directeur Administratief, Jean
Boumans, secretaris: Peter Crauwels en provinciaal penningmeester: Frans
Willemsen.
In het sportieve luik van onze provincie vinden we aan het hoofd de
Provinciaal Adjunct-Directeur Sportief: Herman Hillen en verantwoordelijke
jeugd en 50+: Nicole Suykerbuyk.
Zowel in het administratief als sportief gedeelte worden we bijgestaan door
adviseur: Alain Garnier. En buiten de provinciale raad kunnen we rekenen
op de provinciale medewerkers Luc van Regenmortel, Roger Bulcke en Nadia
Swinkels.
Elk jaar doen we een oproep naar nieuwe mensen binnen onze provinciale
raad. Ook dit jaar zitten we niet aan het maximaal aantal leden. Moest u
interesse hebben in onze werking, hoe klein ook, mag u ons steeds
contacteren. Elke ingeving, elk helpend handje, kortom elke ondersteuning
is meer dan welkom.
We hopen, met deze al dan niet voltallige provinciale raad, dat we in 2019
er kunnen staan voor jullie want de clubs zijn de bakermat van onze
federatie. Jullie zijn de eerste toegangspoort voor potentieel nieuwe leden.
Tenslotte kunnen we u mededelen dat de Provincie Antwerpen het voorrecht
heeft om 3 rechters af te vaardigen in de tuchtcommissie. Karin De Pauw,
voormalig Directeur Sport van de PFV, Luc Van Regenmortel, voorzitter van
de provinciale scheidsrechterscommissie, en Paul Verguts, advocaat van
beroep. We hopen dat ze in de tuchtcommissie de rechterlijke achterstand
mee kunnen helpen wegwerken en dat ze de juiste uitspraken doen in het
belang van elke PFV’er met een hart voor de petanque. Dame en heren, nu
alvast hartelijk dan voor de inzet die jullie aan de dag zullen leggen.
4. Mededeling uittredende clubs:
In 2018 nam Brasschaatse Petanquevrienden, na een intern debacle,
ontslag uit de Petanque Federatie Vlaanderen. We wensen hun
vernieuwde vereniging alles succes toe.
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5. Voorstel nieuwe clubs:
Er trad dit jaar geen enkele Antwerpse club toe tot de Petanque Federatie
Vlaanderen. Voorlopig staat onze teller dus op 25 clubs. Toch hebben we
de hoop dat in 2019 zich enkele clubs, en dan vooral recreantenclubs,
zullen aanmelden om toe te treden. Kortom we kijken reikhalzend uit
naar 30 clubs binnen onze provincie.
6. Werking van het secretariaat door de provinciaal secretaris:
Dames en heren,
Bij het begin van het nieuwe jaar nemen we de tijd om even achterom te
kijken en vooruit te blikken. 2018 was een woelig jaar waarin we toch heel
wat zaken hebben kunnen realiseren.
Vorig jaar kondigden we aan dat we een nieuwe website zouden lanceren. In
de loop van mei werd de site geüpload en in de daaropvolgende maanden
gevuld met de nodige informatie. Op de nieuwe webstek kan u onder het
provinciaal bestuur alle verslagen van de vergaderingen terugvinden. Niet
alleen deze van de provinciale raden maar eveneens van de
sportleidersvergaderingen, scheidsrechters en de dames. Maak uw leden
warm om regelmatig een kijkje te nemen op www.pfv-antwerpen.be
Naast de informatie die u op de website kan terugvinden, is er ook een
mogelijkheid om uw clubgebonden activiteiten in onze kalender op te
nemen. Op dit moment hebben we geen toegang tot de website. Op zondag
6 januari kreeg de provider, waar we onze website huren, te maken met een
cyberaanval. De getroffen firma doet er alles aan om de beschadigde
systemen zo snel mogelijk terug operationeel te krijgen. We hopen dan ook
om binnen afzienbare tijd terug over onze website te beschikken. In
tussentijd werd er een back-up plan uitgewerkt en kunnen de resultaten van
de Vlaamse en provinciale wintercompetitie bekeken worden via
http://www.bloggen.be/pfv_wintercompetitie/ Indien de afhandeling van het
probleem toch meer tijd in beslag zou nemen, komt er op deze blog ook
andere informatie van de provincie te staan. Denk hierbij maar aan de
formulieren voor de fair-play beker, de inschrijvingen voor de indoor, de
informatie van de feestviering, …
Het inschrijven voor de kampioenschappen dient eveneens te gebeuren via
de website of via de blog. Vanaf heden zal dit niet meer via het beveiligde
gedeelte gebeuren. Geef jullie spelers wel mee dat ze zelf verantwoordelijk
zijn voor de inschrijving van hun ploegen. Ploegen die niet op het
inschrijvingsblad staan, zullen niet aan het kampioenschap kunnen
deelnemen.
In de toekomst bekijken we hoe we onze digitale communicatie verder
kunnen optimaliseren. Moesten hier ideeën van jullie uit zijn, laat ons dit
dan gerust weten. Hoe meer ideeën hoe beter we ons kunnen afstemmen op
jullie wensen.
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Mailverkeer en facebook zijn ongetwijfeld de nieuwe vorm van
communicatie. Daar is op zich niets mis mee, ik prefereer het zelfs. Maar de
manier waarop sommige berichten naar het secretariaat of andere leden van
de provinciale raad worden gestuurd, is regelmatig beneden alle pijl. Mails
worden vluchtig verstuurd vanuit een clubaccount, zonder naam maar wel
met heel wat verwijten en negatieve commentaar. Wij staan open voor elke
vorm van inspraak en willen ook steeds reageren op uw mails maar als we
niet weten tot wie we ons moeten richten en als we ons over het drastische
taalgebruik moeten zetten, wordt het bijzonder moeilijk. Breng uw
clubbesturen en clubleden a.u.b. het nodige respect bij ten aanzien van
ieder waarmee ze in communicatie treden.
Op de raad van bestuur werd beslist om het clublidgeld tegen 2019 aan te
passen. Voor sommige clubs zal dit een verlaging betekenen, voor anderen
zal dit een verhoging met zich meebrengen. Vanaf dit jaar zal het clublidgeld
verhoogd worden naar €100. We geven vanuit de federatie wel een korting
voor die clubs die beschikken over een scheidsrechter en/ of een initiator,
trainer. Per doelgroep zal er een korting van €20 op het clublidgeld
verrekend worden. Dit heeft als doel om de opleidingen tot scheidsrechter
en initiator aan te zwengelen.
Mogen we u nogmaals vragen om het ledenprogramma Axoclub correct te
gebruiken. Via het ministerie van Sport zijn we aangesproken op het
verkeerdelijk aanmaken van al dan niet nieuwe leden. Enkel leden met een
geldig Rijksregisternummer en geldige gegevens worden door het ministerie
in rekening gebracht om onze subsidies toe te kennen. Zoals u hopelijk
begrijpt is het zo dat hoe meer subsidies we ontvangen vanuit de overheid,
hoe minder gelden we moeten zoeken bij onze aangesloten clubs en leden.
In het kader van 2024, het jaar waarin we Olympisch zouden kunnen
worden, zullen de budgetten en het werkingskapitaal van de PFV met een
aanzienlijk bedrag moeten verhoogd worden.
In 2018 deed zich de opportuniteit voor om met de provincie Antwerpen in
één slag heel wat recreatieve leden bij te krijgen. Jos Wyn de voorzitter van
het KAVVV-afdeling petanque trad in onderhandeling met de PFV voor een
eventuele samensmelting. Na enkele vergaderingen kwamen we tot een
constructieve samenwerking. Het KAVVV zou de recreatieve vleugel van de
PFV-PA worden en dit gestoeld op 3 belangrijke afspraken: fun moet voorop
staan, reglementen moeten gelijklopend zijn aan het Internationaal
Petanque Reglement en de kosten zijn voor competitieve spelers nihil en
voor recreatieve spelers die vanuit het KAVVV komen worden deze gradueel
opgetrokken in de loop van 4 jaar zodanig dat deze op het niveau van de
recreantenlicentie van de PFV komen. Enkel de algemene vergadering van
het KAVVV moest deze samensmelting nog goedkeuren. In de tijd tussen
ons laatste overleg en deze vergadering werd de afspraak aangaande de
kosten in twijfel getrokken langs de kant van de PFV wat voor heel wat
commotie zorgde. Daarnaast lichtte de KAVVV zijn leden niet goed in.
Hierdoor ontstond er een sfeer van verwarring.
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Er werd afgesproken dat er een nieuwe algemene vergadering zou gepland
worden in de loop van september om het verwarring weg te werken maar
Fedes, de overkoepelende organisatie waaronder het KAVVV valt, was ons
voor en zette de medewerkers van de petanque-afdeling aan de kant. Een
heuse tegenvaller voor zowel de PFV als de onderhandelaars van het KAVVV.
Ondertussen hebben we besloten om onze recreantenwerking zelf een boost
te geven. Roger Bulcke werd hiervoor aangesteld als de drijvende krant en
zal jullie hier zo dadelijk meer over vertellen. Ik wil mij in persoonlijke naam
en in naam van de PFV Provincie Antwerpen bij jullie verontschuldigen voor
de ongemakken die jullie hiervan ondervonden. We hebben op een minder
goede manier gecommuniceerd naar de clubs en de leden toe. Snelheid is
niet altijd de beste garantie op succes maar hoe zou je zelf zijn als er een
opportuniteit is om een goudhaantje binnen te halen. Nogmaals onze
welgemeende excuses.
Zoals vorig jaar aangekondigd heeft het digitaal wedstrijdblad weer heel wat
hervormingen doorstaan. In het nieuwe wedstrijdblad dat jullie gebruiken
werden maar liefst 54 aanpassingen aangebracht. Niet alleen de lay-out
werd gewijzigd ook diverse controles werden toegevoegd. Denk hier maar
aan de controle of leeftijd, geslacht, bevoegde scheidsrechter, vorming
teams t.o.v. de aanwezige spelers, … We gebruiken nu één en hetzelfde
wedstrijdblad voor de hele federatie. Ik wil jullie alvast bedanken voor het
goede gebruik van dit wedstrijdblad. Heel wat clubs doen hun uiterste best
om de uitslagen zo correct mogelijk door te sturen. Ook al kwamen bij de
aanvang van de competitie de updates in razendsnel tempo tot bij jullie.
Mag ik jullie vragen om de uitslag zoveel mogelijk afgescheiden door te
sturen. Dit vormt voor het verwerken een hele hulp.
Vorige algemene vergadering kondigde ik aan dat de tijd van vernieuwing
werd ingeluid. Deze vernieuwing kadert in het nieuwe Vlaamse en
Internationale sportlandschap, binnen de nieuwe vzw-wetgeving en binnen
de code Muyters die vanuit de Vlaamse regering een aanbeveling naar de
sportfederaties heeft gedaan. Binnen deze code werd gewerkt op 3
belangrijke thema’s: transparante, democratie en interne verantwoording en
controle. De afgelopen maanden werd er hard achter de schermen gewerkt
om deze aanbevelingen in onze werking te integreren. Straks zal Reinold
hierover het één en ander vertellen. Toch staan we hier aan de start van
een proces en zullen er in de loop van de tijd aanpassingen dienen te
gebeuren. Wij hopen hier dan ook op jullie vertrouwen te kunnen rekenen
want elke aanpassing is gedaan met het oog op een beter werkende
federatie.
Tot slot wens ik alle voorzitters, secretarissen en clubbesturen te bedanken
voor de vlotte samenwerking. Eveneens wil ik het dagelijks bestuur
(Reinold, Lucien en Alain), het secretariaat van de PFV (Tim en Heidi,
Mariska en Corey), de raad van bestuur en de ganse provinciale raad
danken voor de aangename manier waarop jullie samen met mij van de
PFV onze federatie te maken.
Bedankt voor uw aandacht
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7. Sportbeleid door de adjunct-directeur sport:
Beste collega’s leden van de provinciale raad,
Beste voorzitters en secretarissen,
Bij het begin van 2019 kijken we nog even terug op 2018, voor sommigen
overtreft 2018 hun verwachtingen, anderen hadden er misschien meer van
verwacht. Voor 2019 wil ik iedereen alle geluk van de wereld toewensen en
hoop ik samen met jullie in een goede gezondheid te kunnen verder spelen.
Het palmares van 2018 ga ik hier nu niet opsommen, dit is bijgevoegd in
jullie mapje en kan je achteraf rustig doornemen. Nu kijken we uit naar
2019 dat hopelijk ook weer de moeite zal zijn want het beloofd weer een
drukke zomer te worden.
De provinciale wintercompetitie heeft een bewogen start gekend maar loopt
nu toch op wieltjes had ik gehoopt te kunnen zeggen vandaag maar het lijkt
wel allemaal tegen te gaan dit seizoen. Eerst dan die bewogen start, het
uitvallen van de site zodat we de uitslagen en het klassement niet meer
kunnen opvolgen en tenslotte de problemen met de accommodatie van
Putse.
Misschien is nog niet iedereen hiervan op de hoogte maar het
gemeentebestuur van Putte heeft het startsein gegeven voor de renovatie
van de hal en dus kan de Putse Petanqueclub geen gebruik meer maken van
hun lokaal. Gelukkig heeft PC Lier zich bereid gevonden om Putse te helpen
met deze situatie en stelt hun lokaal ter beschikking voor de resterende
thuiswedstrijden van Putse.
Verder is er ook nog verontrustend nieuws van Boom en Rozemaai wiens
toekomst ook nog een groot vraagteken is. Ik hoop dat deze mensen een
oplossing kunnen vinden en hun geliefde sport verder kunnen uitoefenen.
Ook hoop ik dat het weer de komende weken niet voor problemen komt te
zorgen en dat de competitie zonder verdere problemen kan afgewerkt
worden. Nog 2 afsluitende data indoor senioren zaterdag 23 maart en voor
de veteranen op woensdag 27 maart aanvangsuur voor beide 10.00 uur.
Deze locaties zijn vorige week op de sportleidersvergadering vastgelegd en
zal u in het verslag kunnen vinden.
De kalender van het damescircuit is ook weer opgemaakt en er zijn nog tal
van andere activiteiten die op de planning staan, dus voor 2019 draait dit
ook op volle toeren meer uitleg hierover straks in het gedeelte
dameswerking.
Wij mochten vorig jaar weerom een succesvolle editie van het 50+ circuit
ondervinden met nog meer deelnemers dan in het vorig jaar. Wij hebben
enkele kleine aanpassingen gedaan aan het reglement, o.a. het wegwerken
van de bye en mede hierdoor heeft iedereen kunnen genieten van 3 ronden
spelplezier. Ook het aantal clubs die een wedstrijddag willen inrichten zit in
stijgende lijn.
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Meer hierover straks door Nicole maar ik mag niet vergeten Nicole te
bedanken voor haar geleverde werk tijdens de vorige editie van het circuit
en hoop dat het in 2019 ook op wieltjes mag lopen.
Wat de provinciale kampioenschappen betreft (PKD, PKT en PKGD) zullen
deze terug in poules gespeeld worden. Op federaal niveau is deze beslissing
genomen en zal dus in elke provincie op dezelfde wijze gespeeld worden.
Deze kampioenschappen zullen starten om 9.30h zodat we voor de
middagpauze de poules zouden kunnen afwerken. De PIB-senioren zal ook
om 9.30h starten enkel de PIB-veteranen start om 10.00 uur. Het volledig
reglement van de kampioenschappen zal binnenkort doorgemaild worden
en/of kan u vinden op site.
Wat betreft de PIB-senioren is er sinds vorig jaar de verplichting om deel te
nemen indien men met minstens 2 ploegen aantreedt in de
wintercompetitie. In tegenstelling tot vorig jaar zal er dit jaar wel in het
reglement staan welke gevolgen het heeft indien een club niet aanwezig is
op de PIB-senioren en deze sanctie zal ook toegepast worden dit jaar.
Ik dank jullie allen voor jullie aandacht en tot in de zomer op één of ander
tornooi of kampioenschap en hopelijk in stralende weersomstandigheden
8. Het jeugdbeleid door de afgevaardigde jeugd:
De jeugd in het Antwerpse doet het uitstekend. Getuige hiervan is het
palmares dat je vindt in jullie map.
In grote lijnen: Beker Borré gewonnen door Antwerpen
Vlaams kampioenschap: 2 gouden - 4 zilveren - 6 bronzen medailles
Belgisch kampioenschap: 2 gouden – 2 zilveren – 1 brons
4 Federatie tornooi: 7 Antwerpse jeugdspelers
Oliebollentornooi: 14 doubletten (enkele in mix met Limburg, OostVlaanderen en Vlaams-Brabant).
Uitzendingen naar Bruay–Collines – Frasnes – Barcelona.
Op het sportkamp in Tongerlo waren er 17 van de 43 Antwerpse
jeugdspelers aanwezig
11 Jeugdtrainingen per jaar in Niel, Ponderosa en Wijnegem, een algemeen
totaal van 154 jongeren aanwezig, verdeeld over het ganse jaar. De
lesgevers: Marc Op De Beeck, Geert De Vos, Alain Garnier, Luc Smulders,
David Sfez, Ina Renders.
Vanaf volgend jaar worden er 3 jongeren Bram De Vos, Ina Renders en
Jarno Nieuwinckel gevraagd om een volledige jeugdtraining in te plannen en
uit te werken. Kwestie voor de opvolging te verzekeren. Dit gebeurt
uiteraard onder toezicht van de jeugdtrainers.
5 jeugdcircuits met de start in West-Vlaanderen en de laatste in Limburg.
Het concept is vanaf 2018 gewijzigd. Er wordt een training gegeven in de
voormiddag en in de namiddag worden er 3 ronden gespeeld. WestVlaanderen en Oost-Vlaanderen: 27 spelers – Antwerpen: 30 - VBBH: 15 en
Limburg: 9.
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We zien een terugval in de aanwezigheid van de jeugdspelers, vooral in de
tweede periode van het jaar is er minder interesse. We gaan toch nog
trachten deze 5 jeugdcircuits in alle provincies te behouden en op te
waarderen. Wij begrijpen dat sommige verplaatsingen ver zijn, maar de
jeugd krijgt een extra training en kan 3 matchen spelen. Misschien kunnen
we een aanzet geven tot betere afspraken te maken met carpooling.
Het jeugdcircuit in Antwerpen heeft plaatst op 14/9/2019 en omdat we geen
ander voorstel hebben ontvangen heeft Wijnegem zich kandidaat gesteld.
Vanaf 18-21april geeft de Franse trainer Victor Nataf een stage aan onze
meest beloftevolle cadetten en junioren.
Van beide categorieën worden er 6 spelers/speelsters uitgenodigd. Deze
stage heeft plaats op de Gulden Kamer in Brugge. Ook zal hij tijd vrijmaken
om onze jeugdlesgevers bij te sturen in het lesprogramma.
Het aantal federale trainingen wordt opgetrokken naar 6 x per jaar, de
spelers, die reeds medailles haalden op VK en BK worden uitgenodigd.
Het jeugddossier: opgemaakt voor 2018: €830,42
* €20 aan elke Antwerpse jeugdspeler, die deelnam aan het sportkamp.
*nieuwe polo’s voor de jeugd.
*uitzendingen naar verschillende wedstrijden.
Wij zijn momenteel bezig met een vaste leidraad voor de trainingen binnen
de 5 petanquescholen, zodat in iedere provincie dezelfde aspecten worden
aangeleerd. Ook worden er in elke provincie provinciale administratieve
verantwoordelijken aangesteld, met tot doel een betere communicatie
tussen de provincies onderling.
Inschrijven voor het VKJ voor 22 april 2019, kan nu reeds gedaan worden
op de Beker van Borré, daar liggen de inschrijvingslijsten klaar. Door deze
werkwijze te hanteren gaan we sneller weten wie reeds een ploeg heeft en
wie nog zoekende is.
Heb jij interesse je in te zetten voor de jeugd, die toch wel in de toekomst
onze sport moet verder dragen, graag uw contactgegevens, zodat we
kunnen bekijken wat jij voor ons kan betekenen.
9. Dameswerking door de verantwoordelijke dames:
Beste sportleiders en clubverantwoordelijken,
Op 10 december vorig jaar hebben wij onze jaarlijkse vergadering gehouden
van de dames van de provincie. Spijtig genoeg waren hier maar van 6 clubs
dames aanwezig en hadden 4 clubs zich verontschuldigd voor deze
vergadering. Hierdoor moet ik spijtig genoeg afleiden dat de dameswerking
niet in alle clubs even serieus genomen word en dat is spijtig. Hierdoor
missen vele dames de juiste informatie en mooie petanque momenten voor
de dames onder elkaar.
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Door het ontslag van Karin Salaerts als damesverantwoordelijke voor onze
provincie waren we genoodzaakt om op zoek te gaan naar een opvolgster.
Deze hebben we gevonden in de persoon van Nadia Swinkels van PC Lier en
deze zal waar nodig worden bijgestaan door Ivonne Peelman van PC
Wijnegem. De vergadering is zeer constructief verlopen en de aanwezige
dames waren zeer gedreven en hadden verschillende goede ideeën.
Ondertussen beginnen de vragen en voorstellen van op deze vergadering
wat vorm te krijgen.
Er staat terug een internationale ontmoeting met Nederlandse dames op het
programma welke zou doorgaan op zondag 24 maart 2019 in Nieuwekerk
aan de Ijssel. Er zal een selectie gemaakt worden aan de hand van de
einduitslag van het damescircuit van vorig jaar.
Op vraag van de dames om terug een dag van de dames in te richten heeft
Katja van Niel te kennen gegeven om dit uit te zoeken of dit haalbaar was in
de club van Niel. Ondertussen hebben we van Katja al de bevestiging en een
mooi programma voor deze dag mogen ontvangen. Deze dag zal dus
doorgaan in Niel en wel op zaterdag 6 juli 2019 voor een zeer democratische
prijs welke de dames nog goedkoper kunnen maken door deel te nemen aan
het damescircuit. Meer uitleg hierover op het eerste damescircuit van 2019.
Komen we zo naadloos bij het damescircuit, de kalender hiervoor is
gemaakt op de vergadering maar er is een kleine communicatiefout
gebeurd. Wij hadden verstaan dan PC Lint in Juni een wedstrijddag wilde
organiseren maar het moest juli zijn. Bijgevolg staat er een foutje in de
kalender en mag u de datum van Lint veranderen naar vrijdag 12 juli.
Om af te sluiten wil ik nog een eervolle vermelding voor de dames van
Antwerpen welke op de interprovinciale damesontmoeting van 1 november
op de terreinen van PC Schorpioen voor het derde jaar op rij de beste ploeg
waren. Uniek dit jaar was dat onze selectie bestond uit dames van zeven
verschillende clubs nl. Lier, De Lindepet, De Evers, Bernardus, Wijnegem,
Ponderosa en onze Belgisch cadettenkampioen van Mercurius. Het was een
toffe dag met een toffe bende. Antwerpen boven !
Bedankt voor uw aandacht
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10.
Scheidsrechters door de verantwoordelijke scheidsrechters:
Info huidig scheidsrechterskorps van de provincie Antwerpen:
- 9 actieve scheidsrechters, waarvan 6 provinciaal, 1 federaal en 2
nationaal niveau.
- Uitstroom afgelopen jaar: Marc Borremans en Karin Salaerts hebben
hun ontslag gegeven.
- Instroom: Joris Debruyne van PC Molenbos die vorig jaar met succes
het scheidsrechtersexamen heeft afgelegd.
- Inactief: Marc Dieltjens die de mogelijkheid wordt geboden om via een
examen, indien hij slaagt, zijn opdracht terug op te nemen.
- Marc Borremans is ook afgetreden als voorzitter en vervangen door de
man die nu spreekt.
Een paar woordjes over mezelf:
- Luc Van Regenmortel
- 20j geleden gestoken door petanque microbe, aangesloten eerst bij
Molenbos, nu bij De Lindepet.
- 15j competitief samen met mijn vrouw Greet Gilis.
- 4j geleden scheidsrechter geworden en nu dus voorzitter.
- Andere sportieve aspiraties: joggen, skiën.
Aandacht vragen voor scheidsrechtersexamen van 17 maart:
- Geïnteresseerden kunnen contact met mij opnemen of mij direct het
inschrijvingsformulier bezorgen.
- Er wordt een voorbereidende sessie voorzien op Vlaams niveau.
Datum en locatie van deze sessie en de locatie van het examen zelf
zal nog worden vastgelegd. Dit in functie van het aantal inschrijvingen
per provincie.
- Tot op heden nog geen inschrijvingen ontvangen voor de prov. Antw.
Nog tijd tot eind februari.
- Let op, kandidaten schrijven in voor het examen en worden dan
uitgenodigd op de voorbereidende sessie. Je kan dus niet inschrijven
voor de voorbereiding en daarna nog beslissen of je aan het examen
deelneemt!
- Verdere info: zie petanque magazine van dec.
11.
Beste,

Recreantenwerking door de verantwoordelijke recreanten:

Indien alle clubs, die zich mondeling hebben aangemeld, daadwerkelijk
spelen, heb ik een sterk vermoeden dat de recreantencompetitie een goede
start gaat maken.
De avondcompetitie 3 x2: inschrijvingen ten laatste bij mij op 31/1/2019
aanvang de week van 11/2/2019
De namiddagcompetitie 3 x 2 ten laatste bij mij voor 20/2/2019 aanvang de
week van 4/3/2019
Na het afsluiten van de inschrijvingen ontvang je als club enkele dagen later
een wedstrijdkalender + wedstrijdblad. Het wedstrijdblad wordt na elke
wedstrijd per mail naar mij toegezonden.
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Kan uw ploeg niet spelen op een aangeduide dag, kan deze altijd verplaatst
worden na akkoord met de tegenstander, en mits verwittiging van de
verantwoordelijke van de recreantencompetitie.
Indien succesvol gaan we nog kijken of er eventueel nog een 55+ triplet
competitie kan toegevoegd worden in de zomer.
Recreantentornooien staan ook op het programma om uitgewerkt te
worden.
De flash avond in het najaar met aanvang begin september is een
competitie, die maar enkele weken duurt. De ganse afdeling speelt op één
locatie 3 ronden telkens tegen een andere ploeg.
Op het einde van het jaar zal er een aangepaste kampioenenviering plaats
hebben.
Alle verdere info en in de toekomst de kalender, de wedstrijdbladen, de
uitslagen vindt U op de PFV Antwerpen site onder de rubriek recreanten.
12.
Het financieel verslag door provinciaal penningmeester:
KASVERSLAG 2018
Vermogen op 1 januari 2018: €15 885
Vermogen op 31 december 2018: €12 708,77 waarvan: €12 002,60 op de
spaarrekening en €706,17 op de zichtrekening.
Belangrijkste inkomsten:
- Inschrijvingen van de competitie: €8 387
- Inschrijvingen van de kampioenschappen: €2 797
- Inschrijvingen Indoor wintercompetitie: €355
- Inschrijvingen 50+ circuit: €430
- Inschrijvingen damescircuit: €370
- Inschrijvingen bekeruitreiking (feestviering): €5 344
- Toelagen jeugd: €415
Belangrijkste uitgaven:
- Huur kantoor: €384
- Kantoorbenodigdheden (laptop): €891
- Vergaderingskosten: €1 376
- Verplaatsingskosten: €2 687
- Onkosten bekeruitreiking (feestviering): €8 820
- Onkosten kampioenschappen (PIB, PKD, PKT, PKGD): €388
- Representatiekosten: Hemden, receptie Niel, bekers
kampioenschappen, 40 jaar bestaan Groot-Bijgaarden: €4 442
- Jeugdcircuit: €1 600
- Damescircuit: €510
Resultaat: verlies van €3 176,23
In de toekomst zullen geen verificateurs meer worden aangeduid. Het
boekhoudkantoor SBB controleert vanaf nu zowel de boekhouding van de
federatie als deze van de provincies.
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13.
Verslag van de verificateurs:
Hierbij bevestigen de heren Frank Vermeeren (voor PC Markdal), Raymond
Matthijs (voor PC Kontich) en Wilfried Deman (voor de PFV), dat wij op 11
januari 2019 de boekhouding van de Petanque Federatie Vlaanderen
Provincie Antwerpen, op onregelmatigheden hebben gecontroleerd. Na
nazicht van banksaldo’s en bewijsstukken beschouwen wij de boekhouding
als correct en dien te gevolge stellen wij voor de provinciale raad te
ontlasten.
Tevens deden ze een aanbeveling naar de provinciaal penningmeester in
verband met de nummering van de bewijsstukken en de goedkeuring van de
onkostenformulieren.
14.
Ontheffing voor het boekjaar 2018 van de Provinciaal
schatbewaarder en de Provinciale Raad:
Door middel van handgeklap wordt de provinciale penningmeester en de
provinciale raad ontlast van het boekjaar 2018.
15.
Feestviering door Herman Van Bouwel:
Herman geeft een overzicht van de komende feestviering.
16.
Woord van het dagelijks bestuur van de P.F.V.:
Als Directeur Sport van de PFV neemt Alain Garnier het woord. Hij
bespreekt volgende zaken:
- Voor de Vlaamse Damescompetitie haakten de 3 Antwerpse ploegen
vorig jaar af. Één van de redenen was het feit dat er te veel ploegen
in de reeks werden opgenomen en dat hierdoor de competitie
nodeloos lang duurde. Vanaf volgend jaar zullen er maximaal 10
ploegen in een damesreeks worden opgenomen. Indien er zich meer
ploegen aanmelden zal er in 2 reeksen gespeeld worden.
- De wintercompetitie start volgend jaar op zaterdag 5 oktober 2019.
- De Vlaamse en provinciale kampioenschappen worden opnieuw
gespeeld in poules. Enkel de ploegen die door de poules geraken,
worden opgenomen in een A-reeks. De B-reeks valt dus volledig
weg. Toch heeft de inrichtende club de mogelijkheid om een neventornooi te organiseren.
- In de lastenboeken van de kampioenschappen werd opgenomen dat
er gedurende de ganse dag geen alcoholische dranken boven de 18°
mogen geschonken worden.
- De dag van de veteranen zal vanaf dit jaar vervangen worden door
een eindronde van de provinciale 50+ circuits. De 10 beste
doubletten van elk 50+ circuit zullen uitgestuurd worden naar dit
evenement.
- Elk competitief lid heeft recht op een recreantenlicentie. Indien een
speler een recreantenlicentie aanvraagt bij een andere club dan waar
hij competitief speelt, moet de competitieve club deze recreatieve
licentie aanvragen bij de PFV te Gent.
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Vervolgens neemt Reinold Borré, als Voorzitter van de PFV, het woord. Hij
bespreekt volgende zaken:
- Heidi De Poorter is de nieuwe medewerker van het VIV en werkt al
bijna een jaartje ter vervanging van Catherine Mortier.
- Reinold bedankt Eddy Marien voor het krantenartikel dat hij schreef
in navolging van de betichtingen rond cocaïnegebruik in de
petanquesport. De afgelopen periode was bijzonder zwaar voor de
PFV maar stilaan worden nieuwe initiatieven genomen om dit
probleem aan te pakken.
- De PFV zal vanaf volgend jaar vernieuwd worden aan de hand van de
Code Muyters en de nieuwe VZW-wetgeving. Voorlopig is 80% van
de aanbevelingen al in orde of zijn er stappen gezet om dit in orde te
krijgen.
Op het gebied van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur zijn
enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo zal de voltallige RVB herkozen
worden op de Algemene Statutaire Vergadering van 2019. Op die
manier kan de RVB 4 jaar zetelen en een terdege beleidsplan
uitvoeren. Daarnaast zal het Dagelijks bestuur uitgebreid worden
van 3 naar 5 leden. Hierin krijgt de voorzitter de mogelijkheid om 2
extra personen in het DB op te nemen. Dit kunnen personen zijn van
zowel binnen als van buiten de RVB.
Het gewicht van de stemming zal aangepast worden. Hierdoor
krijgen grotere clubs meer zeggenschap. Ze vertegenwoordigen dan
ook meer leden. 1 stem voor clubs tot 50 leden, 2 stemmen voor
clubs van 50 tot 100 leden en 3 stemmen voor clubs boven de 100
leden.
- We zijn op goede weg om in 2024 Olympisch te worden.
Ondertussen kregen we de ruggensteun van de baas van Paris Dakar
en van de Frans president Macron. Indien we Olympisch worden zal
dit voor 2 perioden zijn. Daarna volgt er een evaluatie.
Ook clubs hebben voordeel om tot de Olympische familie te behoren.
De steun die ze van gemeenten of steden zullen krijgen zal
aanzienlijk verhogen. Dit zowel financieel als ondersteunend.
17.
Slotwoord door provinciaal secretaris:
Tot slot wil ik PC Wijnegem bedanken voor haar gastvrijheid. Zij hebben
een prachtige receptie uitgewerkt. Ik nodig allen die zich inschreven uit
voor deze receptie, aangeboden door de provinciale raad. Voor zij die niet
deelnemen aan de receptie wens ik hen alvast een veilige thuiskomt.
Provinciaal secretaris
Peter Crauwels
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