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Verslag Bestuursvergadering 04/11/2019
Grobbendonk, 07/11/2019

Emailvergadering

: G. Smolders, Daems J-M, R. Fonteyn

Voorzitter:
SECRETARIAAT:

- Verslag Oktober werd goed gekeurd.
- AVG- en Competitielijst aangepast op datum van 06/11/2019.
- Organisatoren PVA & Bestuur hebben de nodige informatie bekomen. Op
vraag van de organisatoren zal de competitielijst in “Exel” ipv “pdf” worden
bezorgd, kwestie van over een werkbaar document te kunnen beschikken.
- Nog even eraan herinneren dat de competitielijst niet mag doorgegeven
worden aan derden. (Privacywet van 01052019)

FINANCIES

:

- Kastoestand van het PVA is (nog) gezond
- Alle openstaande rekeningen “te ontvangen – te betalen” staan op 0,00€
Nota: De afgesproken som voor de KK werd door de penningmeester
nog niet uitgevoerd. Er was geen uitgave KK.

SPORT

:

- Op de K&P 2019 was het aantal deelnemers was een groot succes (40 K&P
van verscheidene clubs van het PVA). Organisatie wederom subliem.
- De scoreformulieren PVA Indoor werden aangepast naar WA reglement
Indoor, geen X-n en 10n maar 10n en 9s moeten genoteerd worden.
(Zie site PVA)
- Uitnodiging PKJ Indoor 2020 werd opgemaakt in overleg met de organisator
KJS en op de site geplaatst. (Zie site PVA) Inschrijvingslink wordt pas open
gezet vanaf 01122019
- Competitielijst PVA up to dat op datum van 07102019
- Er werden nog record geclaimd die in principe te laat zijn aangevraagd.
Daar het hier gaat over jonge schutters (P, B) heeft het bestuur beslist deze
toch te homologeren. Wij begrijpen dat deze “jongsters” niet zo nodig op de
hoogte zijn wat de betreffende administratie voorschrijft, ’t is eerder te wijten
aan de begeleiders die toch ook een oogje in het zeil dienen te houden. Er
wordt gevraagd aan alle organisatoren van PVA-wedstrijden de lijst(en) met
de provinciale records uit te hangen bij aanvang van de wedstrijd. Zodoende
is elke deelnemer in staat deze, indien nodig, te kunnen raadplegen en
eventueel een nieuw record te claimen volgens de geplogenheden. (Zie site
PVA)
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