Provinciaal Verbond Antwerpen
Handboogschieten

Verslag Bestuursvergadering 05/08/2019
Grobbendonk, 06/08/2019
Aanwezigheden : Gilbert Smolders, Raymond Fonteyn.
Verontschuldigd: Jean-Marie Daems
Voorzitter

: -Opent de vergadering om 19h00 en geeft direct het woord aan het
secretariaat.

Secretariaat

: -Verslag Juli wordt goedgekeurd
-Leden/Competitielijst werd aangepast op laatste datum van 06/07/2019.

Penningmeester: -Begrotingscontrole doorgevoerd. Op datum van 31/07/2019 vertoond de
controle een tekort van -385,46€. De penningmeester vindt dit rond deze
tijd in die zin normaal, daar er het eerste halfjaar meer uitgaven zijn dan dat
er inkomsten zijn. De inhaalbeweging zal zich inzetten bij de aanvang van
het indoorseizoen, als de schutter/deelnemers het niet al te veel laten
afweten.
-Stand van de rekeningen:
ZICHT positief – SPAAR Positief
OPENSTAANDE: Te ontvangen: 0,00€ Te betalen: 0,00€
-Penningmeester vraagt of er terug een kleine som kan worden
voorbehouden in de Klein Kas (KK). Dit zou de penningmeester een hoop
werk kunnen besparen in de boekhouding. Controle van de KK gebeurt
dan bij de trimestriële begrotingscontrole.
Beslissing Bestuur: OK
Dir. Sport

: -Evaluatie PK 1&3P: Er waren een tiental schutters minder aanwezig dan
vorig jaar omdat HBL het nodig vond van op de datum van het provinciaal
kampioenschap Antwerpen een training te plaatsen voor hun talenten.
Al bij al was het wederom een aangename wedstrijd waar schutters het
leuk vonden met de verdiende winnaars als provinciaal kampioen. Deze
wedstrijd blijft een “TOPPER”, wat men er ook van denkt, toch?
: -Afspraken met organisator K&P 2019 (VHV): Reglementering zoals
vorige jaren blijft hetzelfde, alleen de inleg is verhoogd van 4,00€ naar
5,00€. Organisator zal hier nog eens uitdrukkelijk van op de hoogte
worden gesteld. Na-wedstijd laten we over aan organisator VHV, juist
zoals voorgaande jaren, zij doen dat zeer goed.
: Bevestiging en afspraken aan KJS ivm PKJ Indoor 2020. (Mail 06082019)
Er zal een mail worden verstuurd (06/08/2019) waarin het PVA nogmaals
bevestigd onder welke normen het provinciaalkampioenschap Jeugd
Indoor zal verschoten worden. De afspraken zijn dezelfde als voorgaande
jaren. Het PVA wacht op antwoord op deze mail om de uitnodiging te
kunnen opmaken. PVA draagt zorg voor de uitnodiging
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Andere

: Bespreking 31/07/2019 betreffende de toekomst van de Korte Afstand als
recreatief gebeuren.
Kort verslag: Op 31/07/2019 werden door een aantal geëngageerde mensen de
koppen bij mekaar gestoken, met maar eén vraag, hoe ziet de toekomst van de korte
afstand eruit na het debacle vanuit HBL, en wat eraan gedaan?
Iedere aanwezige komt aan het woord met zijn persoonlijke visie. Daaruit wordt er
een rode draag gefilterd. Afgesproken wordt deze eerst te bundelen, na te vragen bij
de betrokken schutters van de KA of het überhaupt een haalbare kaart is van zelf iets
te ondernemen voor de KA.
Nadrukkelijk wordt gesteld dat dit initiatief NIET uitgaat van de provincies, het is
louter, maar niet minder, een initiatief van mensen/schutters die heel ontgoocheld zijn
in HBL, wat specifiek de Korte Afstand betreft.
Op vraag van deze initiatiefnemers zal het PVA haar leden/schutters navragen ter
zake.
Dir Sport: Besprekingen met de stad Geel betreffende allerlei zaken:
Bespreking met de schepen van sport is vlot en constructief verlopen. De schepen
van sport gaat ons de nodige documentatie bezorgen en proberen vanuit het
stadsbestuur iets te kunnen betekenen.

Met vriendelijke groet,
Secretaris
Jean-Marie Daems/Raymond Fonteyn

Voorzitter
Gilbert Smolders
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