Gent, 13 januari 2022
PFV/RB/TP/002/2022

Betreft: wijziging herstart wintercompetitie & procedure inbreuk mondmaskerplicht

Beste provinciale verantwoordelijke
Beste clubbestuurder
Beste PFV-lid

In navolging van onze laatste communicatie omtrent de herstart van de wintercompetitie (brief 001) én als
reactie op de communicatie van deze voormiddag vanuit de FBFP bezorgen we u hieronder nieuwe en
aanvullende informatie.

Wijziging beslissing Waalse federatie

De nationale competitie zal bijgevolg dit weekend NIET doorgaan en pas opnieuw opstarten op 22 januari
2022 (datum onder voorbehoud). Een nieuwe datum voor speeldag 12 zal te gepasten tijde
gecommuniceerd worden.



Voor de provinciale competitie van Vlaams-Brabant zal het bevoegde provinciale orgaan de nodige
beslissingen nemen en communiceren naar de betrokken clubs.



In tegenstelling tot wat door de FBFP deze voormiddag (foutief) werd gecommuniceerd, blijft voor alle
andere PFV-competities en reeksen de communicatie uit brief 001, verzonden op dinsdag laatstleden,
van kracht en starten dus opnieuw vanaf 15 januari.
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In afwachting van een nieuw Overlegcomité (verplaatst naar volgende week) keren de Waalse collega’s terug
op hun beslissing en stellen de herstart van de wintercompetities op Waals grondgebied met een week uit. Dit
heeft uiteraard eveneens gevolgen voor de nationale wintercompetitie en de provinciale wintercompetitie van
Vlaams-Brabant, althans voor de reeksen waarin ploegen van de FBFP deelnemen.
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Procedure bij inbreuk op mondmaskerplicht in de PFV-wintercompetitie
 Vaststelling door een lid van het bestuursorgaan PFV of een lid van een provinciaal orgaan:

Controles en sancties verlopen in deze situatie volgens de bepalingen opgenomen in het betreffende
addendum.
 Vaststelling door een betrokken speler of ploegkapitein voor of tijdens een wedstrijd:

Bij vaststelling van het niet naleven van de mondmaskerplicht moet de kapitein van de benadeelde partij
onmiddellijk telefonisch contact opnemen met de betreffende (adjunct-)directeur sport. Voor de Vlaamse
competitie is dit Alain Garnier (0491 25 79 05); voor de provinciale competities de adjunct-directeur sport
van jouw provincie.
De gecontacteerde (adjunct-)directeur sport zal vervolgens de kapiteins van beide partijen telefonisch
aanhoren om hen op hun plichten te wijzen en hen te herinneren aan de mogelijke sancties opgenomen in
het addendum.
Indien alsnog geen gevolg gegeven wordt aan de mondmaskerplicht dient de benadeelde partij een
opmerking te noteren op het wedstrijdblad. De bevoegde instanties zullen nadien oordelen op basis van de
gegeven informatie. In ieder geval dient de wedstrijd volledig gespeeld te worden.

We herinneren via deze weg nogmaals aan onze oproep om met z’n allen de maatregelen strikt op te volgen
en de nodige sportiviteit en verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen. Wees solidair en begripvol ten
opzichte van elkaar. Enkel wanneer we samen de nodige inspanning leveren, hoe zwaar dit ook begint te
wegen, mogen we hopen op een positieve verderzetting van onze sport.

Draag zorg voor jezelf en elkaar!
Sport veilig, sport gezond!
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Het voltallig PFV-bestuur
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