Provinciaal Verbond Antwerpen
Handboogschieten

Verslag CONGRES PVA 2019
Zandhoven 06/04/2019,
De voorzitter opent het Congres met eén minuut stilte voor de ons ontvallen leden 2018 en geeft het woord daar
na aan de secretaris:
Secretaris tekent de aanwezigheden op:
Aanwezigheden

: DAN DNM DRZ KHV KJS KSM MVV NVL OLM RHB SCH SSB USK VHV

=

14

Volmachten

: DEH aan SCH EHV aan VHV

=

2

Verontschuldigd

: DAE DEH DKP DLK EHV

=

4

Afwezig

: ARA FCM KHB NSS SJG SSR STS SWZ WSS

=

9

Jaarverslagen:
VOORZITTER:
-Dankt de aanwezigen alsook de organisatoren van provinciale wedstrijden/kampioenschappen en zeker de
schutters die hebben deelgenomen wedstrijden in 2018.
-Gezien het mandaat van Dir IB al een paar jaren open staat heeft de voorzitter samen met het bestuur ervoor
gekozen dit mandaat te schrappen, het geeft geen zin een mandaat open te laten staan als het niet wordt
ingevuld, toch? Taken die de Dir IB in het verleden op zich nam werden verdeeld over de overblijvende
bestuursleden.
SECRETARIS:
-Met spijt in het hart deelt de Secretaris mee dat zij haar mandaat als Secretaris teruggeeft aan het PVA.
-Het mandaat van Secretaris zal opengezet worden via de site. Eventueel gegadigden kunnen contact opnemen
met het secretariaat. Ondertussen worden de taken van de Secretaris verdeeld onder de resterende
bestuursleden van het PVA, zoals beschreven in het Werkingsreglement.
PENNINGMEESTER:
-De jaarrekening 2018 van het PVA vertoont een klein tekort. Dit werd veroorzaakt door het feit dat het PKJ
Indoor wederom gratis was voor de deelnemers. Het bestuur staat volledig achter deze beslissing, tenslotte
moet geld dat binnenkomt via de schutters ook terug naar de schutters. De afrekening van PKJ en PKV is nog
niet afgerond.
-De Penningmeester stelt de begroting 2019 voor aan de vergadering met de vraag of deze goed gekeurd kan
worden of dat er bezwaren tegen zijn.
-KJS heeft bezwaren tegen de begroting en stelt voor deze aan te passen zodat de begroting terug in evenwicht
kan komen.
-Waarom de begroting 2019 een deficit vertoond wordt door de Penningmeester toegelicht.
-Na deze uitleg wordt er een stemming over de ingediende begroting 2019 gehouden met als resultaat:
13 voor, 3 onthouding en 1 tegen, en aldus aanvaard door het Congres.
-Over de vraag door KJS, gesteld op de organisatorenavond 2018, hoe het zit met de rechtsaansprakelijkheid
van het PVA geeft de Penningmeester de stand van zaken weer i.v.m. de intentie dat het PVA een vzw kan
worden. De informatie die het PVA op juridisch vlak heeft ingewonnen geeft weer dat het opportuun zou zijn nog
even de stap naar een vzw uit te stellen daar er een nieuwe wet in voege treedt vanaf 01 mei 2019 die andere
geplogenheden zal vereisen van nieuwe en bestaande vzw’s. Ook de zoektocht naar een maatschappelijke
zetel is niet evident. Het eventuele besluit van het PVA om te zetten naar een vzw heeft ook een grote impact
op jaarlijkse de begroting, daar er meer verplichtingen en kosten worden opgelegd. Deze kosten zonder
lidgelden aan het PVA zal hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar zijn volgens sommige leden van het Congres.
-Ook stellen verschillende de vraag of het PVA dat over geen eigen patrimonium beschikt überhaupt wel een
meerwaarde zal zijn als het PVA een vzw wordt.
-Er wordt wel een opmerking gemaakt dat het bestuur van het PVA, in sommige gevallen, zich bij anomalieën
binnen organisaties van provinciale wedstrijden ook eventueel aansprakelijk kan gesteld worden. In die optiek
zal het bestuur van het PVA onderzoeken of het mogelijk is van zichzelf te verzekeren via een evenementen
verzekering per dag. Het bestuur stelt het op prijs dat door leden ook aan de verantwoordelijkheid van de
PVA bestuurders wordt aandacht geschonken.
Secretariaat: Kollegestraat 43, B-2440 Geel, Email secretariaat: secretariaatpva@gmail.com
Argenta: BE 77 9730 0694 6042
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DIR. SPORT:
-Dir. Sport meldt dat de ledenlijsten voor 2019 gestaag binnen komen op het secretariaat PVA, doch er zijn nog
een paar clubs die achterwege blijven. De Dir Sport herhaald dat men om te kunnen deelnemen aan provinciale
wedstrijden op de competitielijst moet staan van het PVA.
-Dir. Sport vraagt aan de organisatoren van strikt de provinciale scoreformulieren te willen gebruiken die men
kan downloaden via de site PVA.
-DKP heeft via mail een andere datum aangevraagd voor de selectiewedstrijd van het wintertornooi, deze werd
reeds opgenomen in de kalender PVA. (zie kalender op de site)
-Dir. Sport stelt zich de vraag hoe het kan dat de competitielijst van het PVA bij derde(n) is beland. De enige die
over deze gegevens kunnen beschikken is het PVA zelf en haar organisatoren. In de privacyverklaring staat
duidelijk vermeld voor welke doeleinden de competitielijst mag gebruikt worden. De Dir. Sport hoopt dan ook dat
in de toekomst deze doelstelling wordt nageleefd.
-

Met vriendelijke groet

Mirella Van Hoof, secretaris

Gilbert Smolders, voorzitter
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