Meetingverslag vergadering IPO

23/09/2013

Aanwezig : Callewaert Danny (W-Vlaanderen), Daems Jean-Marie (Antwerpen), Dejaegher
Eva (STCr HBL), Fonteyn Mon (Antwerpen), Hubrechtsen Geert (RvB recreatie), Leen Davy
(Limburg), Praet Roger (O-Vlaanderen), Spelmans Marie-Rose (Limburg), Vandepoele Marc
(W-Vlaanderen),
Afwezig: Louis Cultiaux (Vl-Brabant)
Verontschuldigd: Siebens Richard (Vl-Brabant)
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. Maar voor de meesten is 19u30 meer opportuun. 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.
Verder gaat ook iedereen akkoord om de contactgegevens van alle leden IPO vrij te geven.
Er wordt ook gevraagd om concretere items op de agenda te plaatsen.

2. Discussiepunten



Interland Be – Ned
Er wordt kort geschetst hoe de communicatie tussen Nederland en België is verlopen.
Deze interland is dus in onderling overleg teruggebracht naar 1 wedstrijd en zal in de
toekomst zeker niet afgeschaft worden.
Er wordt wel de vraag gesteld waarom de meeropbrenst uit de lidgelden gepaard gaat met
besparingen in de recreatie terwijl dit op de AV van 2012 anders werd voorgesteld. Dit jaar
moet er echter bespaard worden om de financiën van de HBL te saneren.



Er wordt gevraagd om beter te communiceren naar schutters en clubs; ook als men ‘bezig’ is
en nog geen definitieve communicatie kan doen. Graag ook de juiste structuren aangeven op
de website en samenstellingen van commissies bekend maken. Deze betere communicatie
moet “verkeerde info” de kop indrukken.
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Graag een beknopt verslag van de RvB op de website



Graag de beloofde afrekening betreffende verhuur Danage-doelen en 3D-dieren



Voorstel om een organisatorenavond te plannen met nodige info voor 2014



Voorstellen scheidsrechters :
-

Niet thuis laten fluiten; mogelijke stok achter de deur: geen subsidies indien geen
scheidsrechter
Scheidsrechters moeten kordater optreden en reglementen naleven
Werken aan uitstraling en autoriteit scheidsrechters
Kledij scheidsrechters (duidelijk verschil met clubkledij!)
Scheidsrechters pas betalen na inleveren van verslag
Aanvraag sterren verzamelen op 1 document per wedstrijd, ingevuld en ondertekend
door de scheidsrechter



Op termijn is het de bedoeling dat nieuwsbrieven / ledenbeheer per club / inschrijvingen
wedstrijden / uitslagen / aanvraag sterren verlopen via inloggen op de website



Voorstellen voor wedstrijden 1P / 3P
 categorieën verkleinen: junioren-kadetten / jongens-meisjes / pupillen-benjamins
 25m 1P / 3P op 1 dag organiseren



Binnen het IPO zijn volgende items belangrijk: ondersteunen clubs, jeugdwerking,
interprovinciale werking en het organiseren van wedstrijden.



Er wordt gevraagd wat er zal gebeuren met de provinciale subsidies in 2014 en hoe deze
verrekend worden met de provinciale subsidies vanuit de HBL. Dit zal door de RvB bekeken
worden en nagevraagd worden aan de betrokken instanties.

Volgende vergadering:november; exacte datum volgt met uitnodiging

