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Secretariaat:
-

-

Syllabus congres 2014 (is op gegevens vanuit HBL, klaar)
Er wordt even overlopen wie wat nog moet doen voor deze.
Prijzen die nog afgehaald moeten worden zullen op het congres nog bedeeld worden.
Indien deze niet kunnen bedeeld worden dan zullen de prijzen in kas blijven.
Herbenoeming bestuur PVA zoals omschreven in ons werkingsreglement. De bestuursleden
willen hun mandaten verlengen.

Financiën:
-

-

-

Rekeningen PVA
Openstaande: nog steeds 9 € te ontvangen van 2012 van USK.
Nog te ontvangen: 2018.40 €
Te betalen: 763 €
Klein kas: 123.77 €
Subsidies 2014 en WG afrekening 2013
Verkeerd gevraagde inleggelden bij NVL: bestuur is unaniem akkoord met 3 € waar de
provincie recht op heeft. De club NVL heeft foutieve inleggelden gebruikt, 7 € ipv 8 €, wat maakt
dat zij 1 € minder inkomsten hebben. Het PVA treft hier geen schuld. De juiste uitnodiging werd
verstuurd en de club was dus op de hoogte van 8 € inleggeld.
Afrekening PKJ Indoor

Intern beleid:
-

-

Sport: opstart jongeren adviesraad PVA
Er wordt voorgesteld om enkele jongere krachten te zoeken om koppen bij elkaar te steken met
het bestuur. De vraag zal al vallen op het congres. Tegen 2015 moet er een beetje verjonging
komen.
In augustus van 2014 gaan de secretaris en de Dir. Intern beleid de wedstrijdaanvragen
versturen naar de clubs. Dit om de kalender voor 2015 op te kunnen stellen.
De zaal voor het congres is vastgelegd voor 29 maart 2014. Het bestuur zal aanwezig zijn om
8.30u.

Sport:
-

Nieuw Sport RIR staat op de site.

HBL/IPO:
-

subsidies 2014 en WG afrekening 2013 (zie financiën)

Varia: geen verdere vragen.
Met vriendelijke groet
G Smolders voorzitter
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