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Betreft: communicatie ledenadministratie n.a.v. Covid-19

Beste provinciale verantwoordelijke
Beste clubbestuurder
Beste PFV-lid
De huidige situatie omwille van het Covid-19 virus en de daaromtrent genomen maatregelen hebben heel wat
invloed op de ledenadministratie binnen uw club en onze federatie.
Om allerhande geruchten tegen te gaan en misverstanden te vermijden, bezorgt de PFV u hierbij deze officiële
mededeling.
Transfer binnen de PFV
Na navraag bij de juridische dienst van Sport Vlaanderen en op basis van het decreet van de niet-professionele
sportbeoefenaar wordt niet afgeweken van de officiële normen omtrent de transferperiode en de
modaliteiten om een vrijheidsaanvraag in te dienen.
Pas wanneer de overheidsmaatregelen dusdanig zouden worden aangepast waardoor ook de diensten van
BPost beïnvloed zouden worden, kan er een nieuwe evaluatie plaatsvinden omtrent de decretaal vastgelegde
werkwijze voor een vrijheidsaanvraag.
Concreet betekent dit dat een transfer nog steeds dient te verlopen zoals voorheen. Alle informatie hierover
kan u terugvinden in het document als bijlage. Deze informatie is eveneens terug te vinden op onze website
en in het Petanque Sportmagazine - editie 1/2020.
Interfederale transfer
Wat betreft interfederale transfers is er wel een wijziging. De te volgen procedure is als volgt:
Voor de speler:
1. De speler vult het voorziene document in tweevoud in (document is terug te vinden op onze website).
2. 1 exemplaar moet per post opgestuurd worden naar de club die men verlaat.
3. 1 exemplaar moet per post opgestuurd worden naar de federatie die men verlaat.
Voor de club waar de speler weg gaat:
1. De club(verantwoordelijke) ondertekent het document dat hij ontvangt.
2. Het ondertekende document moet per post opgestuurd worden naar de federatie die de speler
verlaat.
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Voor de actie waarbij de nieuwe club dient te ondertekenen, wordt tot nader order uitstel gegeven.
Verder dienen de normale procedurerichtlijnen door de speler opgevolgd te worden.
Competities
Met de genomen maatregelen had de PFV op donderdag 12 maart alvast beslist om al haar activiteiten tot en
met 19 april te annuleren. Deze maatregel werd ook op nationaal niveau doorgetrokken.
Wat betreft de activiteiten na 19 april zal een beslissing genomen worden na 5 april. We wachten hiervoor
onder andere de richtlijnen af die de overheid zal doorvoeren en waarmee we dienen rekening te houden. Op
basis daarvan zullen de PFV-verantwoordelijken in overleg met de Waalse collega’s de nodige beslissingen
nemen en kenbaar maken.
Echter, gezien zelfs de Olympische Spelen reeds werden uitgesteld en niet meer in 2020 zullen worden
georganiseerd, houden we er sterk rekening mee dat ook wij bijzondere maatregelen zullen moeten treffen
die een invloed zullen hebben op onze sportieve kalender.
Licenties / eID inlezen
Het inlezen van de eID’s van uw leden wordt uiteraard tot nader order uitgesteld. Afhankelijk van de
overheidsmaatregelen en de beslissingen die binnen onze federatie zullen genomen worden na 5 april, zullen
we een bepaalde strategie uitwerken. Het spreekt voor zich dat wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte
zullen brengen.
In afwachting hiervan kan u eventueel nieuwe leden (= personen die nooit eerder lid zijn geweest bij de PFV,
ook niet bij een andere club) manueel ingeven in het nieuwe ledenprogramma, iClub. Niettemin raden we aan
om in de mate van het mogelijk te wachten tot na 5 april, wanneer de eventuele nieuwe richtlijnen en de
nieuwe strategie gekend zullen zijn.
Verder willen wij u nog eens meegeven dat het hernieuwen van de leden in iClub momenteel nog niet mogelijk
is. Zoals de voorbije jaren zal u vanuit het PFV-secretariaat per mail op de hoogte gebracht worden van zodra
de lijst ‘herinschrijving van leden’ zal vrijgegeven worden en u kan starten met de hernieuwingen.
Tenslotte willen wij u er op wijzen dat het ledenbestand Axoclub niet meer wordt gebruikt en aanpassingen
die u hierin aanbrengt zinloos zijn vermits deze niet meer worden geregistreerd voor verder gebruik in iClub.

We rekenen op uw begrip en medewerking en zullen u verder op de hoogte houden in geval van nieuwe
maatregelen/beslissingen.

Draag zorg voor jezelf en elkaar. Hou het gezond!

Het voltallig PFV-bestuur
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