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

Verslag Bestuursvergadering 2 februari 2015
Meerhout,
Aanwezigen: G Smolders, J Heyns, R Fonteyn, J Daems, M Van Hoof
Secretariaat:
-

-

Verslag vorige vergadering: geen opmerking.
Briefwisseling: geen post, er wordt beslist om de postbus in Berchem te sluiten. Alles komt toch op het
secretariaat.
Verzekering HBL: volgens de laatste bronnen zijn de HBL aangesloten leden verzekerd op alle wedstrijden
die bekend zijn op de HBL. Indien er een propaganda geschoten wordt zal de HBL hiervan op de hoogte
moeten zijn om gedekt te zijn. Een schrijven naar de clubs zal vanuit HBL vertrekken.
Wedstrijden op HBL kalender: de secretaris heeft onze kalender doorgegeven aan de HBL
Congres 2015: deze gaat door op zaterdag 18 april 2015 om 10.00u.
o De verslagen van de bestuursleden lopen binnen en worden verwerkt.
o De syllabus is zo goed als klaar.
o Met de dir. Sport wordt de chronologische volgorde van het verslag overlopen.
o Jeugdschutters worden uitbetaald op het congres, alsook de laatste M&V + de eindklassering
hiervan.
o Er worden geen prijzengelden van schutters, meegegeven aan personen met een volmacht.

Financiën:
-

In afwachting van de subsidies vanuit de HBL zal het PVA haar wedstrijden voorschieten. Dit kan voor 1
jaar maar zal indien nodig, volgend jaar herbekeken worden.
Openstaande rekeningen zijn betaald. De rekening heeft een batig saldo.
De budgetten per bestuurslid worden overlopen.

Intern beleid:
-

Website: de dir. intern beleid heeft de nodige info gekregen om de site te beheren. Na de update was deze
werking iets aangepast.

Sport:
-

-

Evaluatie laatste wedstrijden: er worden enkele problemen overlopen van de laatste wedstrijden i.v.m.
scheidsrechters. Omdat onze wedstijden op de kalender van de HBL zouden komen, hoeven wij geen
scheidsrechters te voorzien. Dit is volgens het intern reglement van de SC. Het bestuur besluit echter de
melding te doen dat dit voor onze wedstrijden niet nodig is. De inrichter zal zelf het nodige doen.
PKJ is goed verlopen.
PKS gaf geen problemen.
Records die geschoten worden dienen door de schutter ZELF aangevraagd te worden door het
scoreformulier, afgetekend door de schutter en door de scheidsrechter, aan de dir. Sport te bezorgen.

Met vriendelijke groet

Gilbert Smolders, voorzitter
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