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Verslag congres 6 april 2013
Meerhout,
Verwelkoming door de Voorzitter
Het voorwoord wordt gelezen. Een minuut stilte voor de overleden schutters. De voorzitter dankt de
aanwezigen voor hun opkomst.
Naamafroeping en optekening der aanwezige leden/clubs.
Aanwezig: ARA, DAN, DEH, DKP, DLK, DNM, DRZ, FCM, KJSS, KME, NSS, NVL, SCH, SSB, SSL (x
archery team), STS, USK, VHV
Verontschuldigd: EHV, HSK, KSM, SSW
Afwezig: DAE, MVV, OLM, RHB, WSS, XXX
Enkele problemen met de lijst van aangesloten clubs die we kregen vanuit de liga maar overlopen
en goedgekeurd. Er zijn aanwezigen die nog gegevens laten aanpassen.
Verslag Congres 2012 wordt voorgelezen en goedgekeurd.
Jaarverslagen bestuurders:
-

Voorzitter leest zijn verslag voor.

-

Secretaris doet verslag en past de clublijst aan waar nodig.

-

Directeur intern beleid leest zijn verslag voor. Hij geeft een kleine verklaring over het
IPO en verwijst naar de aangepaste reglementen van de HBL die werden opgenomen in
de syllabus.

-

Penningmeester verklaart de begroting en geeft nodige uitleg.
Vooral inleggelden hebben een verklaring nodig.
Vanaf 2014 geen subsidies meer vanuit de provincie maar via Vlaamse regering, naar
Bloso en zo via HBL tot bij het PVA.
Via inleggelden probeert het PVA nu bepaalde kosten in te dekken. Omdat medailles
niet meer verantwoord kunnen worden. Er zijn zoveel klassen dat je iedereen een
medaille kan geven. Vandaar die 1/3 van het inleggeld naar het PVA ivm medailles.
Vanuit de liga zou een 3000€ voorzien zijn. De vraag van de penningmeester is of hierin
de subsidies van de provincie al zitten.
Daar tegenover staat:
De administratie te laten verlopen via het PVA en dan naar de federatie. Dit brengt een
meerkost met zich mee. Communicatiekosten, internet, post enz.
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De werking van het IPO is dat er 2 afgevaardigden per provincie zetelen. Het verschil met
vorige adviesraad wordt verklaart. Regio’s worden afgeschaft binnen de HBL. De
jeugdwerking zal vermoedelijk weer opgestart worden op provinciaal vlak binnen het IPO.
-

Dir. Sport
Doet verslag.
De penningmeester verklaart dat 1&3 p aangepast is naar de afstanden van 18m en
25m. Schoten stelt de vraag naar de categorieën pupillen en benjamin. Waarom
afschaffen op de 25m? Niet alle categorieën kunnen binnen alle afstanden. Er ontstaat
een discussie over categorieën en afstanden die best aangehouden worden. Het punt
wordt opgenomen op de dagorde van de eerstvolgende BV.
* Uitreiking provinciale Sterren
* Uitreiking ondersteuning provinciale kampioenen en andere winnaars van provinciale
wedstrijden.

Pauze
Rondvraag
Kjss: congres liga? Financiën? Weten de aanwezigen waarover het gaat? Ja…maar geen reactie
omdat de aanwezigen denken “domme” vragen te zullen stellen. De penningmeester geeft uitleg dat
de boekhouding van de HBL nu weliswaar wordt uitgevoerd door een extern boekhoudkantoor maar
dat de transparantie in gewoon Nederlands nog kan verbeterd worden zodat ook leken in deze
materie er iets van zouden kunnen begrijpen.
Sommige in de vergadering herinnerde zich dat op de AV van 2012 werd gezegd dat de
meerinkomsten via de verhoogde lidgelden van de HBL integraal zouden toekomen aan het
recreatieve deel van de HBL. De vertegenwoordigers van PVA binnen IPO zullen dit opvolgen en
aankaarten op de eerstvolgende vergadering van het IPO.
Ook herinnerde men zich dat op de AV HBL in 2012 er een afrekening van de Danage doelen werd
gevraagd, doch deze zijn nog steeds niet ter inzage.
In principe is het aan de leden van de AV van de HBL deze vraag te stellen daar waar nodig.
Vertegenwoordigers van het PVA binnen het IPO zullen dit vragen op de eerstvolgende vergadering.
Verder waren er geen vragen.

Slotwoord
De voorzitter dankt iedereen voor de talrijke opkomst en sluit de vergadering om 12:45u.
Met vriendelijke groet

Gilbert Smolders, voorzitter
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