
Clublidmaatschap Euro

Competitief/recreatief met stemrecht 100,00

Competitief lid Euro

Jeugd: miniem - cadet - junior 11,00

Senioren: dames en heren 40,00

Veteranen: dames en heren 40,00

Recreatief lid Euro

Senioren / veteranen 16,00
Overstap recreatief >> competitief 

(tijdens het sportseizoen)
Euro

Senioren / veteranen 24,00

Duplicaat Euro

Competitielicentie 15,00

Competitielicentie met kopij van PV politie 10,00

Recreantenlicentie ongeacht kopij van PV politie 10,00

Lidmaatschap 2023

Vrijheidsovergang van 16 maart 
tot en met 15 april
Er dienen twee aangetekende brieven te worden 
verstuurd, één naar de club die je wenst te verla-
ten en één naar de Petanque Federatie Vlaande-
ren (PFV – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent).
De leden van eenzelfde gezin, d.w.z. op eenzelf-
de adres wonend, mogen op eigen verantwoor-
delijkheid de vrijheidsaanvragen in één omslag 
versturen naar het secretariaat van de PFV.
Een speler kan maar één aanvraag indienen, 
m.a.w. de eerste aanvraag die binnen komt is
bindend.
Voor een minderjarige speler moet de vrijheids-
regeling medeondertekend worden door de
wettige vertegenwoordiger of voogd van deze
minderjarige.
De voorgeschreven periode moet gerespecteerd
worden. Een vrijheidsregeling die te vroeg of te
laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de vrijheids-
regeling niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler
een sportseizoen lang moeten wachten om een
nieuwe vrijheidsregeling te kunnen doen.

Interfederale transfers
Een speler kan jaarlijks zijn lidmaatschap bij zijn 
club en zijn federatie opzeggen. Een interfederale 
transfer wordt met een speciaal document aan-
gevraagd. Dit document is op het federaal secre-
tariaat te bekomen. Dit document wordt door 
de oude en de nieuwe club (of leden) en door de 
aangesloten speler ondertekend. 
Voor een minderjarige speler moet de opzeg 
medeondertekend worden door de wettige ver-
tegenwoordiger of voogd van deze minderjarige. 
Het formulier wordt naar het secretariaat van de 
federatie gezonden die men verlaat; de transfer is 
pas volledig als ook beide federale voorzitters het 
formulier ondertekend hebben. 
De opzeg wordt binnen de voorgeschreven 
periode verstuurd, te weten van 16 maart tot en 
met 15 april. Hij moet de voorgeschreven periode 
absoluut respecteren. Een opzeg die te vroeg of 
te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de opzeg 
niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sport-
seizoen lang moeten wachten om een nieuwe 
opzeg te kunnen doen.

NIEUWE LEDEN SEIZOEN 2023/2024
Vanaf 1 februari gelden aansluitingen voor nieu-
we leden (= personen die nooit eerder lid waren 
bij een PFV-club) al voor het nieuwe speelseizoen 
2023/2024.

Tarieven lidgelden
Het bestuursorgaan heeft het clublidgeld en de 
lidgelden die de clubs aan de PFV betalen voor 
een lid als volgt vastgelegd. De meerprijs die de 
leden in hun club betalen is voor de werking van 
de club.

O P G E L E T
Gelieve niet op voorhand te betalen a.u.b. Samen 
met de licentie(s) ontvangt de club een bijhoren-
de factuur.
De spelers/speelsters welke vanaf 01 mei 2023 
hun lidgeld vernieuwen zullen een meerprijs van 
5,00 euro moeten betalen (zie verslag Raad van 
Bestuur juni 2012).

Categorieën 2023
Catégories  2023

Miniemen geboren van 2012 tot en met 2017 6, 7, 8, 9, 10, 11 jaar
Minimes nés de 2012 à 2017 (inclus) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans

Cadetten geboren van 2009 tot en met 2011 12, 13, 14 jaar
Cadets nés de 2009 à 2011 (inclus) 12, 13, 14 ans 

Junioren geboren van 2006 tot en met 2008 15, 16, 17 jaar
Juniors nés de 2006 à 2008 (inclus) 15, 16, 17 ans

Beloften geboren van 2001 tot en met 2005 18, 19, 20, 21, 22 jaar
Espoirs nés de 2001 à 2005 (inclus) 18, 19, 20, 21, 22 ans

Dames geboren van 1974 tot en met 2005 van 18 t/m 49 jaar
Dames nés de 1974 à 2005 (inclus) du 18 à 49 (inclus) ans

Heren geboren van 1969 tot en met 2005 van 18 t/m 54 jaar
Hommes nés de 1969 à 2005 (inclus) du 18 à 54 (inclus) ans

Dames Veteranen geboren in 1973 en ervoor vanaf 50 jaar
Dames  Veterans nés en 1973 et avant à partir de 50 ans

Heren Veteranen geboren in 1968 en ervoor vanaf 55 jaar
Hommes Veterans nés en 1968 et avant à partir de 55 ans

Overgang naar een nieuwe categorie vindt steeds plaats per 1 januari.


