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

Verslag algemene vergadering 18 april 2015

Meerhout,
Aanwezigen: G Smolders, J Heyns, JM Daems, R Fonteyn, M Van Hoof
Aanwezige clubs: DAE, DAN, DEH, DKP, DLK, DNM, DRZ, KJS, KSM, RHB, SCH, VHV, WSS, XAT
Verontschuldigde clubs: ARA, KME, MVV, OLM, USK
Afwezige clubs: DMD, EHV, FCM, HSK, NSS, NVL, SSB, SSW, SWZ, XXX
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De voorzitter opent de vergadering met een minuut stilte en bedankt alle aanwezigen
voor hun komst.
De secretaris begint met de naamafroeping en noteert de aanwezige leden/clubs.
Daarna leest deze het verslag voor van de vorige algemene vergadering 2014.
De bestuursleden lezen een voor een hun jaarverslagen voor.

Een kleine pauze met een drankje wordt voorzien.
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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. Deze gaat door op 4 mei 2015 te
Zandhoven.
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Rondvraag
a.

b.

c.

d.
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KSM vraagt waarom zij geen jeugd selectie wedstrijd krijgen. Dir.intern beleid
geeft uitleg. Omdat er dit jaar meer inrichters waren dan vorig jaar, dus meer
dan dat er wedstrijden zijn, moest het bestuur een beurtrol invoeren. Diegene
met, tot hier toe, de meeste inrichtingen moest zijn beurt geven aan de nieuwe
inrichter.
KSM vraagt of het mogelijk is om de inschrijvingen voor M&V vanaf een
bepaalde datum te laten gebeuren. Er blijken nu al inschrijvingen te zijn voor
oktober. Het is dan heel lastig voor de inrichter om deze zoo lang bij te houden.
XAT vraagt om de clubs nogmaals op de hoogte te brengen van het juiste
mailadres voor de inschrijvingen, Kampioenschap Jeugd Lange Afstand. Er
komen er ook binnen op een ander adres en dat is onoverzichtelijk.
SCH doet een voorstel om het prijzensysteem aan te passen van de M&V. bv op
het eindklassement. De dir. Intern beleid legt dit voor op de eerstvolgende
vergadering in mei.

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

