Provinciaal Verbond Antwerpen
Handboogschieten

Verslag Organisatorenavond 8 november 2017
Zandhoven, 10/11/2017
Aanwezigheden: DAE – DKP – KSM – OLM – SCH – USK – VHV – WSS
Verontschuldigd: DNM – KJS
Afwezig: ARA – DAN – DEH – DLK – DRZ – EHV – FCM – HBS – HSK – KHB – KHV – KME – MVV – NSS – NVL –
RHB – SAX – SJG – SSB – SSR – SSW – STS – SWZ – NVA - XAT
Competitielijst:
-

De dir. Intern beleid geeft uitleg over wat er volgend jaar gaat gebeuren ivm competitielijst. Er is te veel commotie
rond de opvraging van deze informatie en het gebruik van de info vanuit HBL. Dus gaat het PVA de gegevens die
ze nu hebben nog gebruiken tot en met juli 2018 (einde outdoor seizoen).
Vanaf 1 augustus tot 15 september 2018 gaat het secretariaat de clubs de kans geven om hun ledenlijsten, van
de actieve schutters, binnen te sturen. Vanaf 1 oktober 2018 gaat enkel nog deze informatie gebruikt worden om
de PVA competitielijst op te maken. Er gaat geen info van HBL opgevraagd worden. Het secretariaat wil van jullie
weten wie er kan komen schieten.
Dus het wordt simpel: geen lijst – geen wedstrijden en als er een lijst is en je staat er niet op, schiet je niet mee.

Scoreformulieren en records:
-

De penningmeester geeft zijn gedacht over het invullen van de scoreformulieren. Deze zijn heel vaak onvolledig
of niet ingevuld, wat de naam e.d. betreft. Het is dan ook moeilijk om achteraf een record op te zoeken of goed te
keuren of zelfs aan een persoon te linken. Volgend jaar zal het PVA geen records meer als vanzelfsprekend
toekennen. Op elke wedstrijd zal en moet er een recordoverzicht aanwezig zijn. Het is dan de taak van de schutter
om zijn record aan te vragen via de juiste weg, beschreven in ons sportreglement. Zo niet = geen record.
Scoreformulier niet leesbaar / correct ingevuld / ondertekend = geen record. De penningmeester en dir. Intern
beleid zitten vaak uren te zoeken tussen uitslagen en namen om de juiste info te vinden.
Inderdaad is het dan ook de taak van het secretariaat en dir. Intern beleid om alles up to date te houden maar dat
kan alleen als wij de juiste informatie krijgen.

Masters & Veteranen:
-

Een kleine brainstorming over M & V schietingen. Aangezien deze op vrijdagen worden ingericht zijn er schutters
die niet in de mogelijkheid zijn om hier aan deel te nemen.
Er wordt een voorstel gedaan om deze te kunnen inrichten tot 31 maart. De clubs kunnen zelf beslissen op welke
dag en/of uur, ze willen inrichten. Dus ook indien gewenst, tijdens een weekend. Misschien geven we zo de
Masters die vaak nog werken, ook de kans om deel te nemen.

Controle contactgegevens:
-

de aanwezige clubs overlopen hun gegevens.

Secretariaat: Kollegestraat 43, B-2440 GEEL
Vergaderingen: zaal Populier, Populierenhoeve 22, 2240 ZANDHOVEN - Argenta: BE 77 9730 0694 6042
Secretaris: Mirella Van Hoof, Email: secretariaatpva@gmail.com
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Aanvragen wedstrijden 2018
Wij bieden jullie de mogelijkheid tot het organiseren van de volgende wedstrijden.
o

Jeugdselectiewedstrijden ( tussen 1 oktober en 31 december 2018)

o

Jeugd indoor kampioenschap 2018 ( inrichting januari 2019)

o

Senioren indoor kampioenschap ( januari 2019)

o

M & V wedstrijden ( vrijdagen, tussen 1 oktober en 31 maart 2019)

o

Kampioenschap 1 & 3 pijlen (2de weekend juli 2019)

o

Jeugd outdoor kampioenschap LA 2018

Er zijn al aanvragen binnen en deze worden tijdens de volgende bestuursvergadering bekeken. Het secretariaat zal zo spoedig
mogelijk de inrichters mailen met de beslissing van het bestuur.

Met vriendelijke groet

Gilbert Smolders, voorzitter

Mirella Van Hoof, secretaris
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