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

Verslag Bestuursvergadering 7 december 2015
Meerhout,
Aanwezigheden: G Smolders, JM Daems, R Fonteyn, M Van Hoof
KKDB: F Roelen, L Pelgrims
Gesprekken KKDB:
de secretaris van de KKDB neemt het woord. Is er een samenwerking mogelijk tussen de twee federaties.
Het PVA heeft een leegte tijdens de zomermaanden. Misschien dat hier een opvulling kan bestaan vanuit de
KKDB. Er is een verzoeningsvergadering tussen zuiderbond en KKDB die duidelijk aangeeft dat de zuiderbond
enkel nog indoor wedstrijden zou inrichten.
De dir.intern beleid vraagt hoe de KKDB een samenwerking ziet.
Als je wedstrijden van KKDB wil schieten moet er lidgeld betaald worden aan KKDB. Om wedstrijden
te schieten van de Provincie, moet dit niet.
Het PVA heeft momenteel geen lidgelden nodig.
Voorstel: - KKDB zou geen lidgeld vragen voor die andere schutters (buiten KKDB), wel een iets hoger
inleggeld.
De kalender wordt bij deze even overlopen. Het bestuur ziet hier geen problemen om de KKDB wedstrijden op
de kalender te zetten.
Er wordt nog besproken wat er kan als bijdrage aan het PVA. Misschien een stukje van het inleggeld?
De afstanden waarop geschoten wordt moet ook nog besproken worden. Is er een uniformiteit mogelijk?
De secretaris en de sportleider van de KKDB gaan op hun volgende bestuursvergadering de nodige voorstellen
doen.
Een afspraak wordt gemaakt voor januari 2016.
Secretariaat:
Briefwisseling: nihil
Kalender 2016: er zijn 6 inrichters voor 4 jeugd selectie wedstrijden. De secretaris gaat deze clubs
aanschrijven om een andere datum te kiezen en zo toch een inrichting te kunnen doen. Dit komt er op neer dat
er meer selectiewedstrijden kunnen zijn in 2016. Ook zal, indien nodig, het regelement aangepast worden naar
de helft +1 deelnames om aan het jeugdkampioenschap te mogen deelnemen. Het bestuur wacht op antwoord
van deze clubs.
Datums vergaderingen 2016:
•
6/1 - 3/2 - 19/3 congres - 21/3 - 4/4 - 6/6 - 1/8 - 3/10 - 5/12
Penningmeester:
Begroting: alle voorstellen worden overlopen
Afrekeningen worden verwerkt.
Intern beleid:
Sport:

Met vriendelijke groet

Gilbert Smolders, voorzitter

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

