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

Verslag Bestuursvergadering 4 juli 2016
Zandhoven, 20/7/2016
Aanwezigheden: G Smolders, JM Daems, R Fonteyn, M Van Hoof

Secretariaat:
-

Aanvraag dienstencentrum
Er was een kleine vergissing aangaande de beantwoording van deze vraag. Volgens het dienstencentrum
was er nog geen antwoord. Stijn zou deze mail behandeld hebben en bij navraag is dit ook gebeurd. Omdat
de HBL, op het ogenblik van de gevraagde datum, het RIO-house bemand, kunnen zij geen mensen vrij
maken om dit project mee in goede banen te leiden. Er werd opnieuw een mail naar alle clubs gestuurd met
de vraag of zij konden helpen. Tot op heden hebben wij geen notie van eventuele hulp aan dit project.

-

Antwoorden voorzitter.
Het bestuur heeft gemerkt dat er antwoorden per mail verzonden worden door de voorzitter, wat op zich
geen probleem is maar deze worden verzonden via zijn mobiele telefoon. Dat geeft een heel onduidelijke of
zelfs onsamenhangende mail. Wat niet zo netjes overkomt naar de buitenwereld toe. Gevraagd wordt of de
voorzitter zijn antwoord formuleert aan het secretariaat en dat deze dan het antwoord op de juiste manier
aan de persoon of club doorstuurt via de juiste weg.

-

Aanwezigheden provinciale wedstrijden
Er wordt voorgesteld aan de dir. Intern beleid, om aanwezig te zijn op de jeugd selectie wedstrijd van 16/7.
Hij zal het nodige regelen.

Penningmeester:
-

-

-

-

Onkostenvergoeding
De penningmeester zet de zaken recht van gelden die gestort moeten worden. Km vergoedingen worden
overlopen.
Controle begroting 2016
De boeken liggen ter inzage van het bestuur. Deze worden ondertekend ter goedkeuring.
De penningmeester deelt mee dat het financieel zeker niet slecht gegaan is in 2015.
Samenwerking KKDB.
De vraag ligt op tafel wat er gaat gebeuren met KKDB. Dir.intern beleid stelt voor om de secretaris van de
KKDB uit te nodigen om enkele zaken uit te klaren. Bv aangaande de verhoging van hun inschrijvingsgeld
en de daaraan verbonden €0.50 die zij zouden aan het PVA betalen.
Rekeningen PVA: batig
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Intern beleid:
-

-

Ledenadministratie. De lijsten zijn opgemaakt en gebruiksklaar. Al zijn er nog steeds clubs die het niet
nodig vinden om die lijst even door te sturen. Het is niet aan het bestuur om de leden zelf te moeten filteren
uit allerlei uitslagen.
Aanpassingen RIR: er is weerom een dispuut aangaande kledij. Ons RIR zegt op onze kampioenschappen:
clubkledij of bij gebrek hieraan: WITTE BROEK EN T-shirt. Dit blijft zo.
De reglementen werden op enkele punten herzien en staan op de site.
Uitnodiging 1-3 pijlen worden doorgestuurd naar de clubs.
De medailles van het Provinciaal jeugd kampioenschap waren niet helemaal naar de wensen van het
bestuur.

Sport
-

Provinciaal Kampioenschap 1&3P
Stock medailles:
medailles aangekocht, trofeeën voor K&P, wisselbeker compound 1&3 pijlen.
Provinciaal jeugd Kampioenschap indoor 2017 gaat door te Puurs op 22/1/2017 verdere informatie zal op
de website komen.

Met vriendelijke groet

Gilbert Smolders, voorzitter
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