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ALGEMENE PRINCIPES:

PROVINCIAAL VERBOND:

NAAM:
Dit “VERBOND” draagt de naam “PROVINCIAAL VERBOND ANTWERPEN ”.
-In haar contacten met derden mag zij ook gebruik maken van de afkorting “PVA ”. (Provinciaal Verbond Antwerpen)
DOEL:
- Het PVA heeft tot doel het handboogschieten te bevorderen en te veredelen en de belangen van haar aangesloten
verenigingen, binnen haar grenzen te behartigen.
- Zij zal het stichten van verenigingen die de handboogsport willen te beoefenen, stimuleren en dit met alle middelen die haar
ter beschikking staan.
- Zij kan in deze zin ook handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel
waarvoor zij is opgericht.
SECRETARIAAT:
- Het secretariaat is gevestigd in de provincie Antwerpen en mag naar elk ander adres binnen de provincie overgebracht
worden.
- Op het huidige ogenblik is het secretariaat gevestigd: B-2440 Geel, Kollegestraat 43.
CONTACT:
- Via de website van het provinciaal verbond http://pva-handboogschieten.be/of rechtstreeks met de bestuurders.
DUUR:
-Het Provinciaal Verbond Antwerpen is opgericht voor onbepaalde duur.
AANSLUITING:
- Alleen verenigingen op het grondgebied van de provincie Antwerpen kunnen lid worden van het PVA.
- Verenigingen die tijdig een ledenadministratie doorsturen aan het secretariaat PVA zijn de aangesloten clubs van het PVA.
- Sportverenigingen dienen zelf om hun aansluiting te verzoeken volgens de voorgeschreven richtlijnen van het PVA.
- Alle aangesloten, verenigingen bij het Provinciaal Verbond kunnen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van het
Provinciaal verbond, uitgezonderd de clubs dewelke niet voldoen aan de geldende reglementering betreffende, de
Voorschriften van het PVA.
- Alle aangesloten verenigingen kunnen, indien zij vragen zouden hebben, deze steeds schriftelijk stellen via het secretariaat
PVA secretariaatpva@gmail.com
LEDEN
- De aangesloten verenigingen bij het PVA, binnen de grenzen van de provincie, maken deel uit van het PVA, en hebben één
afgevaardigde per vereniging in het Congres van het PVA
- De aangesloten verenigingen bij het PVA en hun leden omvatten de ledenlijst van het Provinciaal Verbond. De volheid van
het lidmaatschap, met inbegrip van de besluitvorming op het Congres komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.
- Effectieve leden zijn diegenen die zich volgens de reglementering van het PVA tijdig opgeven als lid van het PVA.
- Zij vormen samen het CONGRES van het Provinciaal Verbond Antwerpen.
OVERGANGEN:
- De enige richtlijnen hierover zijn de te volgen procedures van het Vlaams Decreet van de niet betaalde sportbeoefenaar
(01.01.1997)
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CONGRES:

2.1
CONGRES
- De verenigingen en het bestuur van het PVA vormen samen het Provinciaal Congres, en wordt voorgezeten door de
voorzitter van dit Provinciaal Verbond.
- De voorzitters en/of de secretarissen van de aangesloten verenigingen van het PVA zijn in principe de gevolmachtigde
besluitvormende leden op het Congres.
- Administratief zullen alle uitnodigingen van het congres alleen naar de contactpersonen, gekend bij het PVA, worden
toegestuurd via mail. Zij zorgen dan binnen de vereniging voor de verdere afspraken ter zake.
- De gevolmachtigde leden van de effectieve leden kunnen zich echter laten vertegenwoordigen door één ander lid van de
vereniging
via een ondertekende volmacht door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vereniging waarvoor de volmacht
werd uitgeschreven.
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2.2

BEVOEGDHEID
Het Congres en zij alleen is bevoegd over:
-het bestuur te bevestigen in haar functies
-het evalueren van het gevoerde beleid
-voorstellen te doen tot beleidsverandering via het tijdig in dienen van een motie
-het afzetten van bestuursleden
-het uitsluiten van leden

Nota:
Het indienen van een MOTIE gebeurt op een daarvoor speciaal document “MOT 111”. Dit document is te vinden op de site
van het PVA en als bijlage, onderaan dit reglement.
2.3

3.

OPROEPING
§1. - Het Congres wordt samengeroepen, iedere keer het doel of het belang van het Provinciaal Verbond dit vereist.
- Zij moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen.
§2. - De oproepingen tot het Congres moeten, om geldig te zijn, worden ondertekend door de voorzitter en de
Secretaris en/of twee beheerders.
- Eén derde van de verenigingen van het PVA kan het Provinciaal Verbond verzoeken een uitzonderlijk Congres
uit te schrijven.
- Al de vertegenwoordigde leden/verenigingen worden opgeroepen door gewoon schrijven en/of via mail en dit
minstens14 kalenderdagen voor datum uitgeschreven congres.
§3. - De oproeping, die plaats, dag en uur van het congres vermeldt, bevat de agenda die door het bestuur van het
Provinciaal Verbond wordt vastgelegd.
- Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door elke bij het PVA aangesloten vereniging en haar leden
binnen de provincie, moeten evenzeer worden opgenomen in de dagorde.
- Deze onderwerpen dienen tenminste één maand voor datum uitgeschreven congres aan het dienstdoende
bestuur te worden overgemaakt via het indienen van een motie.
- Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen enkel worden behandeld wanneer deze ondersteund wordt
door twee-derde meerderheid der aanwezige congres leden.
- Van elk Congres van het Provinciaal Verbond worden notulen gemaakt die ondertekend worden door de
Voorzitter en de secretaris van het PVA.
- Leden hebben het recht om inzagen en/of een afschrift van deze notulen te vragen.
- Het Congres kan geldig besluiten door gewone meerderheid van stemmen.
BESTUUR PROVINCIAAL VERBOND:

3.1
WIJZE VAN BEVESTIGING VAN BESTUURDERS
- Alle individuele leden aangesloten bij het PVA kunnen een bestuurdersfunctie opnemen in het provinciaal bestuur.
- Leden dienen zich kandidaat te stellen via de uitgeschreven procedure van het PVA.
Procedure PVA
- Open plaatsen binnen het bestuur van het PVA die zich voordoen binnen de legislatuur van het bestuur, kunnen alleen
worden ingevuld via de modaliteiten. (Zie 3.3)
- De bestuurders worden bevestigd door het Congres (zie 2.2) met een gewone meerderheid van stemmen ongeacht het
aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.
- Als meerdere leden zich kandidaat stellen voor één functie na het beëindigen van de bestuurstermijn van vier jaar zal het
Congres bij gewone meerderheid van stemmen hierover beslissen en bevestigen.
3.2
DUUR VAN HET MANDAAT VAN BESTUURDERS
- De bestuurders worden bevestigd door het Congres voor een periode van vier jaar, doch kunnen zich opnieuw kandidaat
stellen.
3.3
OPEN MANDAAT VAN BESTUURDERS
- Bij een open mandaat wordt door het dienstdoende bestuur via de site aan de leden van het PVA gevraagd zich kandidaat
te stellen voor die open plaats.
- Bij meerdere kandidaten zal het dienstdoende bestuur beslissen tot het volgend congres wie die functie zal uitvoeren.
- Wanneer na één maand er geen kandidaturen zijn binnen gekomen zal het dienstdoende bestuur de bestuursfuncties zo
herschikken dat het bestuur werkbaar is in haar nodige functies.
- Deze noodwendige bestuur aanpassingen worden dan via de site bekend gemaakt aan de leden.
- Tussentijdse bestuurders voeren alleen de rest van het lopende mandaat uit.
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3.4
BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS
- Bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
3.5
SAMENSTELLING
Het Bestuur van de Provinciaal Verbond bestaat uit een:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Directeur Sport
- Het bestuur wordt voorgezeten door de bevestigde voorzitter of zijn plaatsvervanger.
- Het bestuur kan zich laten uitbreiden door gecoöpteerde raadsleden en medewerkers.
- Alle bestuursleden hebben op uitzondering van de eventueel gecoöpteerde leden stemrecht.
3.6

BEVOEGDHEDEN BESTUUR

- Het Provinciaal Bestuur leidt de zaken van het verbond en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.
- Het Provinciaal Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk zijn
voorbehouden aan het Congres.
- Het Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
- Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diegene die hem vervangt doorslaggevend.
- Het Bestuur leidt het Provinciaal Verbond in de breedste zin van het woord en treft de nodige beslissingen omtrent
werking en aanpassing van de interne reglementen.
3.7
BEËINDIGING EN AFZETTING VAN BESTUURDERS
- Het mandaat van de bestuurders eindigt, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of
door afzetting door het Congres volgens artikel 2.2 van het Werkingsreglement.
- Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekend maken aan het bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk
in, tenzij door dit ontslag het minimumaantal bestuurders onder de drie is gedaald. In dit geval, moet het bestuur binnen de
twee maanden het Congres bijeenroepen teneinde in de vervanging en bevestiging van het bestuur te voorzien.
- De afzetting door het Congres wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of rechtmatige
vertegenwoordigde leden. Dit moet echter uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van het Congres
3.8
WERKING
- Het bestuur vergadert regelmatig, of op beslissing van de voorzitter of diens vervanger (*).
- De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
- Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
- De leden van het bestuur die de vergaderingen niet kunnen bijwonen zijn verplicht, de Voorzitter en de Secretaris hiervan
schriftelijk op de hoogte te brengen.
- Leden van het bestuur die twee (2) achtereenvolgende vergaderingen niet verontschuldigd afwezig zijn, worden aanzien als
ontslagnemend.
- Het bijwonen van de vergaderingen is toegestaan aan alle aangesloten verenigingen of haar leden van het PVA.
- Zij hebben geen spreekrecht, tenzij de voorzitter van de vergadering hen dit toestaat.
- Zij hebben geenszins stemrecht.
(*) Oudste lid van het bestuur vervangt de voorzitter bij afwezigheid.
3.9

TAAKOMSCHRIJVING RAAD VAN BESTUUR
VOORZITTER:
 De voorzitter is belast met de algemene leiding van het Provinciaal Verbond.
 Hij/Zij, of zijn plaatsvervanger, zit de vergaderingen voor.
 Van rechtswezen is de voorzitter gemachtigd het provinciaal verbond te vertegenwoordigen.
SECRETARIS:
 De secretaris is belast met de administratieve werking van het Provinciaal Verbond.
 Van rechtswezen is de secretaris gemachtigd de vereniging te vertegenwoordigen.
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PENNINGMEESTER:
 De penningmeester is belast met de financiële zaken van het Provinciaal Verbond.
 De penningmeester beheer de gelden van het provinciaal verbond zoals de wet voorschrijft, nl., zoals een goede
huisvader betaamd.
 De penningmeester stelt jaarlijks de begroting en budgetten op voor het bestuur van het Provinciaal Verbond, en legt
deze ter goedkeuring voor aan het bestuur.
 De penningmeester volgt strikt de door het bestuur jaarlijks goedgekeurde begroting.
DIRECTEUR SPORT:
 De Directeur Sport is belast en verantwoordelijk voor alle administratieve en sporttechnische aspecten van de
provinciale wedstrijden.
 Houdt de sportreglementeringen nauwlettend in de gaten en brengt het bestuur op de hoogte van eventuele
noodwendige aanpassingen binnen het sportreglement.
4
BEGROTINGEN EN REKENINGEN:
- Het boekjaar van het Provinciaal Verbond loopt van 01 aprilt lopend jaar t/m eind maart komend jaar.
- Het Bestuur van het Provinciaal Verbond bereidt de rekeningen voor en legt ze ter inzage voor aan het Congres.
- De afgesloten rekeningen worden goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter, de penningmeester en twee effectieve
leden van het Provinciaal Congres.
5
- Het batig saldo na vereffening zal door het bestuur worden uitgewerkt.
- Het Bestuur van het Provinciaal Verbond dient over de uitvoering hiervan te waken.
6.

VEREFFENING:

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING:

6.1 DEELNEMERS AAN PROVINCIALE WEDSTRIJDEN & KAMPIOENSCHAPPEN
- Door deel te nemen aan provinciale wedstrijden & kampioenschappen gaat men akkoord dat het PVA een minimum aan
persoonsgegevens gebruikt voor de doeleinden beschreven in de privacyverklaring van het PVA.
6.2 ORGANISATOREN VAN PROVINCIALE WEDSTRIJDEN & KAMPIOENSCHAPPEN
- Door zich kandidaat te stellen voor een provinciale wedstrijdorganisatie en/of kampioenschap gaat de organisator ter zake
akkoord de competitielijst van het PVA alleen te gebruiken voor de doeleinden beschreven in de privacyverklaring van het
PVA.

Goedgekeurd op de vergadering van FEBRUARI 2019

Voorzitter:
Gilbert Smolders

Secretaris:
Mirella Van Hoof
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BIJLAGE MOTIEFORMULIER:

MOTIE PROVINCIAAL VERBOND ANTWERPEN

FORMULIER MOT111

INDIENER:

Het PVA heeft deze motie ontvangen op:

Vereniging:

Datum:

Naam:

Naam:

Lidnummer:

Functie:

Datum:

En is aan het bestuur voorgelegd op:
Datum:

OMSCHRIJVING MOTIE:

Het bestuur heeft besloten dat de motie:
Ontvankelijk is

/

niet Ontvankelijk is

*

* Schrappen wat niet past
HUIDIGE REGLEMENTERING:

MOTIVATIE:

NIEUW VOORSTEL:

MOTIVATIE:

AMENDEMENT:
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