Meetingverslag vergadering IPO

21/05/2013

Aanwezig : Callewaert Danny (W-Vlaanderen), Dejaegher Eva (STCr HBL), Fonteyn Mon
(Antwerpen), Leen Davy (Limburg), Praet Roger (O-Vlaanderen), Siebens Richard (VlBrabant), Spelmans Marie-Rose (Limburg), Teugels Jan (O-Vlaanderen)
Afwezig: Daems Jean-Marie (Antwerpen), Louis Cultiaux (Vl-Brabant)
Verontschuldigd: Vandepoele Marc (W-Vlaanderen)
Verslag : Dejaegher Eva

1. Welkom
Iedereen van harte welkom. De praktische vraag wordt gesteld of de vergadering in de toekomst
mogelijks om 19u kan starten. Is in principe niet mogelijk voor Dhr. Siebens Richard, tenzij hij
vervangen wordt. Verder wordt gevraagd om zowel aan- of afwezigheid te bevestigen om praktisch
gezien niet nodeloos samen te komen met te weinig vertegenwoordigers. Wat de agenda van het IPO
betreft, deze wordt in principe minstens een week voor de vergadering verstuurd en tot dan kunnen
ook voorstellen gestuurd worden door de leden van het IPO.

2. Doel IPO
Gezien de voorgeschiedenis van het IPO, willen we nogmaals duidelijk communiceren dat het
subsidiesysteem voor de provinciale afdelingen van de HBL in principe los staat van de werking van
het IPO.
Het IPO heeft immers als doel de recreatie, in de breedste zin van het woord, te bespreken in al zijn
facetten en de krijtlijnen ter advies uit te tekenen voor het recreatiebeleid van de HBL op korte en
lange termijn. Op die manier kan mogelijks en mits goedkeuring van het bestuur, een efficiënte en
gelijkvormige provinciale werking gecreëerd worden die inspeelt op de noden van de recreatieve
schutter.

3. Stand van zaken subsidiereglement provinciale werking
Door het bestuur van de HBL werd beslist om voor het overgangsjaar 2013 voor alle provincies
dezelfde gelden vrij te maken als in 2012, uiteraard ook mits voorleggen van de nodige bewijsstukken.
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Voor 2014 zal het reglement, zoals tot nu toe voorgelegd, in voege gaan. De definitieve versie met
fine-tuning van het bijhorende excel-document (boekhoudposten met max-bedragen), zal na
goedkeuring op de Raad van Bestuur van 10 juni aanstaande, bezorgd worden aan de provincies.

Antwerpen merkt op dat ze niet tevreden zijn met de timing van het subsidiereglement. Half juni is
volgens hen zeer laat om alles voor een eventuele jeugdwerking 2014 in orde te krijgen
(aanvraagdossier 15 november). Verder vragen ze om de communicatie te verbeteren, sneller een
antwoord te ontvangen. Ook al hebben de aangeschreven mensen geen beslissingsrecht omtrent de
materie, dan dient het meegedeeld of aangetoond te worden dat dit naar de beslissende partijen is
doorgestuurd (cc). Op die manier heeft men een beter zicht op de gang van zaken.
Tevens wordt gevraagd om de verslagen van de RvB en het UC mogelijks te ontvangen om meer op
de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen binnen HBL en RBA.
In het kader van agendapunt 2 wordt deze topic gesloten. Verdere opmerkingen kunnen rechtstreeks
naar de RvB gestuurd worden.

4. Discussiepunten












Kledij: dit blijft voor een aantal mensen een heikel punt. Werd 2 jaar geleden gestemd en
aangepast en werkt goed, buiten een paar uitzonderingen goed volgens Roger Praet
(scheidsrechter). Anderen vinden dat een recreatieve schutter mag dragen wat hij wil; de
sanctie van de scheidsrechter (verwijderen uit uitslag) heeft op deze mensen geen effect.
Alcohol: er zijn velen voorstander van het verbod op alcohol op wedstrijden. Veel
mensen ergeren zich ook aan het alcoholgebruik. Wel moet het nog kunnen om als
toeschouwer een pintje te drinken. Er moet dus een duidelijk een onderscheid gemaakt
worden tussen deelnemer en toeschouwer om alcohol bij deelnemers te kunnen
verbieden.
Scheidsrechters: er is te weinig respect voor scheidsrechters. Dit komt mede door hun
uitstraling, niet altijd consequent toepassen van de reglementen of gebrek aan kennis
van de reglementen.
Nieuw systeem 25m 1 en 3 pijlen: er wordt geadviseerd om de organisatoren ook als
partij te betrekken via bijvoorbeeld een organisatorenvergadering waar ook nog andere
punten besproken worden.
Er is buiten het IPO nood aan een communicatiekanaal om frustraties, meningen,
suggesties te kanaliseren naar bestuur en secretariaat.
Definitie recreatie HBL: volgende vergadering zal een definitie voorgelegd worden ter
bespreking.

Volgende vergadering: september; exacte datum volgt met uitnodiging.
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