Provinciaal Verbond Antwerpen
Handboogschieten
Lid van F.I.T.A. B.O.I.C. K.B.F.H. H.B.L.

Verslag Bestuursvergadering 1 december 2014
Meerhout,
Aanwezigheden: G Smolders, R Fonteyn, M Van Hoof, J Heyns, JM Daems

Secretariaat:
-

Briefwisseling: geen belangrijke berichten
Kalender: dit jaar hebben we inrichters te veel. Er zal dus een beurtrol ingevoerd worden.
KSM wordt weerhouden van inrichten. Het bestuur zal hierover de clubs nog inlichten.
Uitnodiging XAT: op vraag van Mon Meeussen zal XAT uitgenodigd worden op de bestuursvergadering van
januari 2015
Verslagen: de secretaris stelt vast dat veel schutters de weg naar de site nog niet kennen. Daarom wordt er
besloten om op onze FB pagina, een linkt te zetten naar de verslagen. Zodoende komen de mensen die
willen ook uit op onze site.
Dit jaar werd aan de clubs gevraagd om de link naar de PVA site te vermelden op de site van de club.
Velen hebben hier geen gevolg aan gegeven. Aan de clubs zal nogmaals gevraagd worden om de link naar
de PVA site te plaatsen op hun website. http://pva-handboogschieten.jouwweb.be/

Financiën:
-

De standen van de rekeningen worden overlopen.

Intern beleid:
-

Opzeg Vevida (oude website). dir.intern beleid heeft een mail verstuurd maar nog geen antwoord. Er zal
een aangetekende brief van opzeg gestuurd worden.

Sport:
-

-

-

Jeugd sel wedstrijden. Wie, wat, hoe… vragen rijzen op over hoe de schutters de tienen moesten
opschrijven.
In afwachting
Het bestuur besluit om volgend jaar de tri-spot in te voeren voor alle categorieën. Tri-spot C voor compound
en tri-spot R voor recurve. Ook zullen er 3 van de 4 wedstrijden moeten geschoten worden. Jongens en
meisjes samen per categorie. Geen inrichtingen 14 dagen voor 1 december (studieperiode en op vraag van
sommige inrichters). De schutters zullen op alle jeugd sel wedstrijden, zelf schrijven EN hun scoreformulier
ondertekenen.
Slecht ingevulde scoreformulieren of onleesbare, kunnen geweigerd worden door de organisatie.
Het RIR zal aangepast worden i.v.m. kledij. Voor de Provinciale kampioenschappen zal er geschoten
worden in clubkledij of witte kledij. Indien de schutter enkel in het bezit is van een club T-shirt zal hij/zij een
witte broek of rok dragen.

M&V: volgend jaar moet de inrichter zelf de inschrijvingen doen en uitslag maken.
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Uitnodigingen zulle nog steeds door het secretariaat PVA verzonden worden.
Er zal voor de rest van de inschrijfgelden, zijnde 0.50€ per schutter, een nevenklassement gebeuren om de
gelden terug te verdelen onder de disciplines recurve H&D samen en compound H&D samen. Dit telkens in
vier prijzen, de deelnemers opgelijst per divisie van hoog naar laag en gedeeld in 4. Bv 20 schutters is prijs
voor de 5de, 10de,15de en 20ste.
Varia:
-

Vergaderdata voor 2015 worden overlopen. Congres wordt gezet op 18 april 2015.
De voorzitter heeft sleutelhangers besteld voor de jeugd schutters die net niet in de prijzen vallen op het
PKJ. Zijnde de vierde plaatsen.

Met vriendelijke groet

Gilbert Smolders, voorzitter
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