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Zandhoven,

Aanwezigheden: G Smolders, R Fonteyn, JM Daems, M Van Hoof
KKDB: F Roelen, J Roelen, L Pelgrims

Samenwerking KKDB: de penningmeester doet onze voorstellen aan de aanwezigen. Met de nodige uitleg over
de financiën en dergelijke.
Indien er een samenwerking komt moet het PVA haar reglement aanpassen. In die zin dat, voor de wedstrijden
van de KKDB, de schutters niet moeten/kunnen aangesloten zijn bij een nationale club. Die regel zou geschrapt
kunnen worden.
Een voorstel ligt op tafel om clublidgeld te vragen aan de clubs. Zowel aan de clubs van de provincie als die van
KKDB (die nog niet binnen de provincie zitten).
Dir.intern beleid doet een voorstel over de integratie van de KKDB wedstrijden binnen de kalender van de
provincie. De bedoeling is dat er uiteindelijk selectiewedstrijden ingericht worden, indoor en outdoor, om zo tot
een interessanter kampioenschap te komen.
Verder wordt er nog een beetje de hersens gepijnigd om alles op dezelfde golflengte te krijgen. Alles zal
afhangen van wat er op de vergadering van de KKDB beslist wordt.
Wordt vervolgt…
Secretariaat:
Aanpassing documenten: de penningmeester heeft de documenten aangepast om de secretaris te
ontlasten.
Briefwisseling: nihil
Voorbereidingen congres: syllabus en verslagen worden besproken. Lijsten met records en kampioenen
wordt overlopen.

Financiën:
Rekeningen PVA hebben een batig saldo.
Begroting 2016 werd in twee delen opgemaakt
Penningmeester heeft de impact van geen werkingsgelden meer vanuit de HBL berekend en doorgevoerd
in twee voorbeeldbegrotingen 2016
Er wordt binnen het bestuur gedacht aan het innen van clublidgeld, geen individueel lidgeld/ schutter.
o 1 met eventueel lidgeld binnen PVA
o 2 zonder lidgeld binnen PVA
Het bestuur zal eerst polsen bij de huidige verenigingen aangesloten bij HBL en via bestuur KKDB of
het innen van clublidgelden voldoende draagvlak heeft.
Intern Beleid: de dir. intern beleid gaat de website bijwerken. De penningmeester heeft deze in een nieuw
kleedje gestoken.
Sport:

Met vriendelijke groet
Gilbert Smolders, voorzitter

Van Hoof Mirella, secretaris
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