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

Verslag Bestuursvergadering 3 augustus 2015
Meerhout,
Aanwezigheden: G Smolders, R Fonteyn, JM Daems, M Van Hoof
Verontschuldigd: J Heyns
Secretariaat:
-

Goedkeuring verslagen: verslagen worden overlopen en aangepast.
Briefwisseling: nihil

Financiën:
-

Stand rekeningen: batig saldo voor spaar en zichtrekening
Openstaand: Jeugd LA, 1&3 pijlen
Begroting: door de meer inkomst van sommige wedstrijden is er € 191 over op het begrootte budget.

Intern beleid:
Er wordt voorgesteld dat op 2 november een organisatorenavond gepland wordt.
De clubs zullen de vooropgestelde wedstrijddatums voor 2016 ontvangen. Het bestuur houd zich er aan om
deze datums zo veel als mogelijk, te behouden.
De organisatoren kunnen hun interesse bekent maken tegen 15 december 2015. Eerst is eerst, volgens
ontvangen mail.
Een voorstel om de site op te graden naar PRO. Dit geeft betere werking, meer mogelijkheden.
Sport:
-

Evaluatie provinciaal jeugdkampioenschap LA. De voorzitter is de dag aanwezig geweest. Er waren geen
problemen. De organisator heeft wel enkele schutters laten deelnemen uit Melsele. Deze personen zijn uit
de uitslag verwijderd.
Evaluatie 1&3 pijlen USK. Het enige probleem dat er zich voor deed was de uitslag. Schutters zijn vergeten
om hun scores te controleren. Achteraf kwamen er meldingen van fouten en dit is nadien rechtgezet. Dit zal
niet meer gebeuren. Indien er nadien nog blijkt dat de scores niet juist zijn, zal dit niet meer aangepast
worden. Van de schutters wordt er verwacht dat zij hun scores nakijken als deze uithangen.
Er zijn ook enkele sterren geschoten en records aangevraagd.
Er moeten nog aanpassingen gebeuren in de lijst van de records. Invoegen van de provinciale records van
2015 en doorsturen aan de dir.intern beleid. Ook de aanpassing van de uitslag 1&3 pijlen voor op de site
moet nog gebeuren.

Provinciaal jeugd kampioenschap indoor bij KJSS, er zal gevraagd worden welke datum zij hebben vastgelegd.
Met vriendelijke groet
Van Hoof Mirella - Secretaris PVA

In samenwerking met Handboogliga vzw
Secretariaat: Bevrijdingslaan 85 bus 1/2, 2450 MEERHOUT
Vergaderingen: zaal Populier, Populierenhoeve 22, 2240 ZANDHOVEN - Argenta: BE 77 9730 0694 6042
Secretaris: Mirella Van Hoof, Email: secretariaatpva@gmail.com

