Gent, 29 maart 2021
PFV/RB/TP/008/2021

Betreft: ledenadministratie en sportieve werking n.a.v. Covid-19

Beste provinciale verantwoordelijke
Beste clubbestuurder
Beste PFV-lid

Wie had in maart vorig jaar gedacht dat we meer dan een jaar na de eerste lockdown nog steeds zo hard
zouden getroffen worden door het coronavirus en de opgelegde maatregelen. Jammer genoeg blijft het nog
even de harde realiteit. Maar we moeten met z’n allen nog even doorzetten, betere tijden zijn in zicht.
De huidige situatie heeft uiteraard nog steeds impact op de sportieve en administratieve werking van onze
federatie en clubs. Aangezien het nieuwe sportseizoen en de bijhorende belangrijke ledenadministratie heel
snel naderen, heeft het bestuur van de PFV enkele knopen moeten doorhakken en belangrijke beslissingen
genomen. Hierna vind je een overzicht van deze beslissingen terug.

SPORTIEVE PLANNING
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Geen kampioenschappen, wat wel dan?
Niet alleen onze federatie, maar ook al onze clubs worden zwaar getroffen door de maandenlange stopzetting
van de sportbeoefening. We willen onze clubs daarom de kans geven zo snel en zo goed mogelijk opnieuw
binding te hebben met hun leden én inkomsten te creëren die zo broodnodig zijn. Daarom worden de komende
maanden, tot en met augustus, vrijgelaten voor uitsluitend cluborganisaties en provinciale organisaties.
Zodoende krijgen al onze clubs de mogelijkheid om opnieuw onze sport aan te bieden, uiteraard steeds
rekening houdende met de geldende maatregelen.
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In samenspraak met de Waalse collega’s werd op nationaal niveau beslist om alle kampioenschappen van
2021 op provinciaal, Vlaams en nationaal niveau te annuleren; een uitzondering wordt gemaakt voor de
jeugdkampioenschappen.
Ook vanuit het PFV-bestuur werden verschillende scenario’s besproken en wordt gekozen om voorrang te
geven aan onze clubs.

We willen hierbij dan ook onze clubs aanmoedigen om activiteiten in te plannen en te organiseren van zodra
het mogelijk is. Naar onze leden toe willen we een warme oproep doen om zo veel mogelijk deel te nemen aan
deze activiteiten om optimaal jouw club en onze sport te ondersteunen.
Wat na augustus?
Vanaf september worden er door de federatie enkele competities ingepland, hoofdzakelijk jeugdcompetities.
Een kort overzicht:
 doublettentornooi (min/cad/jun) - 11 september
 het Vlaams kampioenschap jeugd - 18 september - Oostendse PC
 het Belgisch kampioenschap jeugd - 25 september - Vlaams-Brabant
Er wordt ook onderzocht om op provinciaal niveau een alternatief kampioenschap in te plannen in september.
Uiteraard hangen alle organisaties steeds af van eventuele coronamaatregelen.
De ‘Dag van de besturen’ wordt een jaartje opgeschoven en zal in 2022 doorgaan in Vlaams-Brabant.

LEDENADMINISTRATIE
De transferperiode is ondertussen reeds begonnen, wat betekent dat de clubs binnenkort kunnen starten met
de hernieuwing van de leden. De administratieve beslissingen die door het PFV-bestuur werden genomen
hebben invloed op de (leden)administratie binnen jouw club, een woordje uitleg:
We wensen wel te benadrukken dat onderstaande maatregelen een éénmalige uitzondering betreffen.
Clublidmaatschap
Vanuit de PFV zullen we een bijkomende financiële inspanning doen om onze clubs te ondersteunen. Zo zal
het jaarlijkse clublidmaatschap voor competitieve clubs of recreatieve clubs met stemrecht worden
gereduceerd van € 100 naar € 10. Het spreekt voor zich dat de kortingen voor een scheidsrechter of
initiator/trainer binnen jouw club dit jaar niet zullen worden toegepast.
Transferperiode
Door de aanhoudende bijzondere situatie hebben we via de juridische dienst van Sport Vlaanderen uiteindelijk
toestemming gekregen om een verlenging toe te passen van de transferperiode.
Deze periode wordt met anderhalve maand verlengd en loopt dit jaar dus van 16 maart tot en met 31 mei. De
transfermodaliteiten wijzigen verder niet en kunnen geraadpleegd worden op onze website.
Geldigheid licentie 2020/2021
De geldigheid van de huidige licenties wordt uitzonderlijk verlengd tot en met 31 mei. Dit betekent ook dat je
met de huidige licentie tot en met 31 mei verzekerd blijft via de PFV.

Opgelet, zoals hierboven vermeld is de huidige licentie geldig tot en met 31 mei. Dit betekent dat leden die
niet worden hernieuwd voor deze datum, vanaf 1 juni niet meer verzekerd zijn via de PFV. In dergelijke
gevallen is de club verantwoordelijk bij gebeurlijke ongevallen van hun leden.
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De toeslag van € 5 voor de hernieuwing van een lid vanaf 1 mei wordt opgeschoven naar 1 september.
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Hernieuwing leden
Vanaf 15 april mogen de clubverantwoordelijken starten met het hernieuwen van de leden via het online
ledenprogramma iClub.

Inlezen eID + foto
Omdat contact met de leden nog steeds bijzonder beperkt wordt én de clublokalen nog steeds niet mogen
geopend worden, wordt de verplichting van het inlezen van de eID en het inladen van een foto van de leden
verder opgeschort. Met andere woorden, voor het seizoen 2021/2022 zullen licenties zonder foto opnieuw
worden toegestaan.
Het blijft echter de bedoeling om dit voor alle leden in orde te brengen van zodra de gelegenheid zich voordoet.

VERWERKING VAN DE LICENTIES
Vanaf nu…
.. kan je als club reeds de nodige transferadministratie in orde brengen via iClub.
Ook met het ingeven van nieuwe leden (= leden die nooit eerder bij de PFV waren aangesloten, ook niet bij
een andere club) kan je nu reeds via iClub van start gaan. Indien je de mogelijkheid hebt om dit in orde te
brengen via het inlezen van de eID dan wordt dit aangeraden. Zo niet, vragen we de nodige correctheid bij het
invullen van de gegevens in iClub.
Vanaf 15 april…
… zal je als club kunnen starten met het hernieuwen van jouw bestaande leden voor het seizoen 2021/2022.
Je zal hiervan, zoals gebruikelijk, ook per mail nog een herinnering ontvangen.
Het PFV-secretariaat streeft er naar om zo snel mogelijk te starten met de verwerking van de licenties, dus hoe
sneller je de ledenadministratie van jouw club volledig in orde hebt, hoe sneller wij jou de licenties kunnen
bezorgen. We willen nogmaals benadrukken dat het op vlak van verzekering tevens van belang is om zo spoedig
mogelijk jouw leden via iClub aan te sluiten.
Wanneer je (zo goed als) klaar bent met jouw ledenadministratie in iClub (aansluiten van nieuwe leden,
hernieuwingen, transfers, GDPR,…) geef dan zeker een seintje aan het PFV-secretariaat via
secretariaat@pfv.be. Op deze manier kunnen we meteen aan de slag met de verwerking van jouw
aangevraagde licenties.
Opgelet, om een licentie van een lid te kunnen verwerken moet de GDPR ( = ondertekening van de
privacyverklaring) in orde zijn. Een lid waarvan dit niet in orde is, kan geen licentie ontvangen.
Je kan de GDPR-status van jouw leden gemakkelijk raadplegen via de ledenlijst in iClub.
GDPR in orde
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GDPR niet in orde
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Wat dan?
Van zodra (de meeste van) jouw leden zijn ingegeven en wij van jou hierover bericht hebben ontvangen, zullen
de aangevraagde licenties door het PFV-secretariaat worden verwerkt. Deze zullen vervolgens worden
verzameld bij een verantwoordelijke van jouw provinciale afdeling.
Tenslotte zal je via het provinciaal secretariaat op de hoogte gebracht worden waar en wanneer je de licenties
van jouw club kan ophalen.
Hulp nodig?
Heb je hulp nodig voor de verwerking van jouw ledenadministratie in iClub, dan verwijzen we hiervoor graag
naar de iClub-handleiding die steeds terug te vinden is op onze website via het menu ‘ledenbeheer’.
Geeft deze handleiding niet meteen een antwoord op jouw vraag dan kan je contact opnemen met het
secretariaat van de PFV via de module ‘berichten’ in iClub of per mail naar secretariaat@pfv.be.

ALGEMENE CLUBWERKING
Clubs moeten zich (meer en meer) houden aan bepaalde wetgevingen en administratieve verplichtingen. We
denken hierbij bijvoorbeeld aan het UBO-register, boekhouding, …
Ook de verplichte jaarlijkse algemene vergadering is daar een voorbeeld van. Er zijn ondertussen dan wel
wettelijke versoepelingen doorgevoerd omwille van de coronapandemie, maar vergeet niet dat de algemene
vergadering nog steeds verplicht moet worden georganiseerd. Belangrijk om te weten is dat dit voor 30 juni
moet plaatsvinden, begin dus tijdig aan de organisatie hiervan. Voor meer informatie hierover kan je terecht
op de website van onze clusterfederatie, VIV vzw.

We zijn er van overtuigd dat we ook nu opnieuw kunnen rekenen op jouw begrip en jouw medewerking. We
hopen dat we de eindsprint naar een betere toekomst hebben ingezet en we samen met jou deze moeilijke
tijden binnenkort achter ons kunnen laten.
We volgen ondertussen de situatie op de voet en houden jou uiteraard op de hoogte in geval van nieuwe
beslissingen.
Geniet van onze sport, maar geniet met een goede dosis gezond verstand. Sport veilig, sport gezond!
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Het voltallig PFV-bestuur
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