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Verslag Congres 2 april 2016
Geel 4/4/2016,
Aanwezigen bestuur PVA: G. Smolders, J-M. Daems, R. Fonteyn
Verontschuldigd: M. Van Hoof

Aanwezige clubs:
ARA, DAN, DEH, DKP, DNM, DRZ, KJS, KME, KSM, MVV, NSS, OLM, RHB, SCH, USK, VHV, WSS, XAT
Verontschuldigde clubs: DAE, DLK, SSW

Afwezige clubs: EHV, FCM, HSK, KBH, NVL, SSB, STS, SWZ, XXX
-

De voorzitter opent de vergadering met een minuut stilte en bedankt alle aanwezigen voor hun komst.
De Dir. IB. begint met de naamafroeping en noteert de aanwezige leden/clubs.
Daarna leest deze het verslag voor van de vorige algemene vergadering 2014.
Het verslag wordt goedgekeurd.
De bestuursleden lezen een voor een hun jaarverslagen voor.
Belangrijke aandachtpunten die werden uiteengezet en genoteerd:
o Dir IB: Sportreglement betreffende kledij op provinciale kampioenschappen.
o Samenwerking tussen PVA en KKDB.
Penningmeester wijst op het feit dat de bevestiging vanuit HBL is binnengekomen m.b.o.werkingsgelden vanuit
de HBL op “nul” werden gezet en de werking betreffende “financies” PV wederom moetsen herzien worden.
Begroting werd wegens die omstandigheden niet opgenomen in de syllabus en zal later naar de clubs gestuurd
worden. Aangepaste begroting was tijden de pauze ter inzage bij de penningmeester.
Tevens wijst de penningmeester erop dat het bestuur PVA heeft besloten geen clublidgelden in te voeren binnen
het PVA.

Een kleine pauze met een drankje wordt voorzien.
-

Na de pauze volgt de uitreiking van alle prijzen en medailles. De voorzitter feliciteert allen en meldt dat de niet
afgehaalde prijzen en sterren kunnen bekomen worden op de eerstvolgende Bestuursvergadering van het PVA
op 04/05/2016 te Zandhoven.

-

Rondvraag
1- Bestuur vraagt naar alle ledenlijsten van de Antwerpse clubs al of niet aangesloten bij HBL.
2- Secretaris KKDB vraagt of de KKDB jeugd indoor kan worden opgenomen in de kalender PVA.
3- De club OLM duidt op het feit dat dit jaar de uitnodiging voor dit congres te laat werd verstuurd en of
wij in de toekomst daar rekening willen mee houden. Voorstel van DNM is, de datum van het congres
op te nemen in de kalender.
4- De club KME vraagt, nu de banden met HBL volledig zijn verbroken, hoe het bestuur het PVA ziet in
de toekomst.
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5-

6-

-

De drastische terugval van deelnemers aan de M&V komt ter sprake.
In alle opmerkingen vanuit de clubs is geen rode draad te vinden, iedereen heeft wel een opmerking,
eventuele te bespreken verbetering, dewelke in de mate van het mogelijke zullen besproken worden
binnen het bestuur PVA.
Voorzitter doet nogmaals een beroep op de clubs om het bestuur te willen vervolledigen betreffende
de vacante plaats van Dir.Sport.

Slotwoord
De voorzitter bedankt alle aanwezigen nogmaals, wenst hen een sportief jaar en
sluit dan de vergadering.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter: Gilbert Smolders

Secretaris i.o. Raymond Fonteyn
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