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Handboogschieten

Verslag Congres 22 april 2017 - Algemene vergadering 2016
Zandhoven, 1/5/2017
Aanwezig bestuur PVA: G Smolders, R Fonteyn, JM Daems, M Van Hoof
Aanwezige clubs: DAE – DAN – DEH – DLK - DRZ – EHV – KJS – KSM – SCH – SSW – WSS
Verontschuldigde clubs: DKP – MVV – NVL - OLM – USK – VHV
Afwezige clubs: ARA – DNM – FCM – HBS – HSK – KHB – KME – NSS – RHB – SAX – SSB – STS – SWZ – XAT
Verwelkoming door de Voorzitter: de voorzitter verwelkomt iedereen en houdt een minuut stilte voor de ons ontvallen
familie en (schutters)vrienden.
-

De secretaris overloopt de namen en noteert de aanwezigen.
Het verslag van de vorige algemene vergadering van 2015 is per mail aan de clubs bezorgt en werd zonder
opmerkingen goedgekeurd.
De jaarverslagen van de respectievelijke bestuursleden worden door henzelf voorgelezen en verduidelijkt.
o Voorzitter doet in zijn verslag een oproep tot verjonging van het bestuur. Ook heeft hij nog even de
opmerking op de niet zo talrijke opkomst.
o De secretaris brengt verslag uit van een vernieuwend jaar maar stelt zich ook de vraag of er vanuit de
schutterswereld nog interesse is naar het bestuur toe en de initiatieven.
o Ook de dir.intern beleid houdt het kort met de vraag of een algemene vergadering nog zijn nut heeft.
o Als laatste komt de penningmeester aan het woord met vooral de verduidelijking van de begroting.

Er wordt een kleine pauze met een drankje voorzien.
-

Prijsuitreiking:

-

Na de pauze werden de winnaars van medailles en records vernoemd en de nodige prijzen bezorgt
aan de aanwezige schutters.
o de secretaris vermeld even dat de winnaars van de verontschuldigde clubs zijn/haar prijzen kunnen
ophalen op de eerstvolgende BV van 3/5/17 te Zandhoven.
Rondvraag:
o

o

o

KSM: stelt de vraag of op onze wedstrijden “officiële” (HBL) scheidsrechters moeten staan.
 Dir.intern beleid antwoord hierop dat deze discussie al meermalen is gevoerd. NEE, dit hoeft
niet. Al wat wij vragen is dat er een scheidsrechter aanwezig is die kennis heeft van de PVA
reglementen. Dit brengt weerom de discussie naar boven i.v.m. HBL die een beetje
gewrongen zaten met hun aantal scheidsrechters. Antwoord van dir.intern beleid nogmaals:
als iedere inrichtende club één officiële scheidsrechter heeft dan had geen enkele club of
inrichter een probleem en moet niemand buiten zijn “grenzen” gaan fluiten.
De vraag werd gesteld waarom het kampioenschap 1&3 pijlen in het bouwverlof valt.
 Dit is al jaar en dag het geval omdat dit vroeger de periode was waarin niets georganiseerd
werd. Hierdoor kwam de inrichting door niets in het gedrang.

Met vriendelijke groet

Gilbert Smolders, voorzitter

Mirella Van Hoof, secretaris
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