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Verslag Bestuursvergadering 8 april 2013
Meerhout,

Aanwezigheden
G Smolders, J Heyns, M Van Hoof, JM Daems
Secretariaat:
-

verslag congres goedgekeurd.
administratie van de clubs. De mogelijkheid bestaat dat er aan de provincies gevraagd wordt om
de ledenadministratie zelf te doen. Het bestuur staat hier niet sceptisch tegenover maar vraagt
wel dat er enige duidelijkheid is rond programma e.d.
DAS beurs. Alles is geregeld.

Financiën:
Idem als maart. Afrekening van prijzengelden congres moet nog verwerkt worden.
De factuur van de zaal moet nog ontvangen worden.
Openstaande fact. Taksen van NVL zijn betaald.
Prov kamp naar kleine kas
DAE 15.50
OLM 15.50
HSK 7.00 verontschuldigd op congres en niet op BV.
Overdracht naar masters en veteranen
RHB masters en vet 10.00
HBH masters en vet 10.00
SSW masters en vet 10.00
Dir IB:
-

Bespreking regio’s: een vraag gaat naar de regio’s om een afgevaardigde. Naar aanleiding van
de opstart van het IPO en het mogelijk opstarten van een I.P kampioenschap.

Dir sport:
-

Categorieën 1 & 3 pijlen buiten pupillen en benj op 18m,
De juiste leeftijdscategorieën worden opgezocht om fouten te vermijden.
Prov selectie wed jeugd. Dir sport zal de clubs aanschrijven voor inrichting.
PKJ: het bestuur gaat op zoek naar een club die de mogelijkheid heeft om deze in te richten.
Indien er geen inrichter gevonden wordt dan zal er een selectie gebeuren vanuit de
selectiewedstrijden.
PK Indoor Volw te NVL
PK zou nog kunnen doorgaan te USK
P JK LA gaat gevraagd worden aan DEH om hun grote prijs om te dopen in Prov JK LA
K&P is gevraagd aan VHV en zij willen inrichten.

Varia:
Er waren geen punten.
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Met vriendelijke groet

Gilbert Smolders, voorzitter
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