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Secretariaat:
-

-

Uitnodiging kampioenschap 1-3 pijlen: zijn verzonden, verder is er nog niets over binnen gekomen.
De bekers voor het Prov. Kamp: ploegenprijs rec DAE, comp DEH, wisselbeker E van Dorst USK
Deze clubs moeten aangeschreven worden om deze mee te brengen naar de wedstrijd op zaterdag
19/7/2014
Uitnodigingen versturen voor de K&P tegen 20 augustus 2014.

Financiën:
-

-

De tussentijdse begroting werd gemaakt en is positief. De penningmeester heeft nogmaals geïnformeerd
hoe het zit met de voorschot vanuit HBL. Er werd een voorstel binnen gedaan en goedgekeurd. Dus er
volgen nog een voorschot en een afrekening.
De nodige bewijsvoering wordt opgezocht en achterhaald.
De stand van de medailles wordt aangevuld. De voorzitter zal het nodige doormailen aan de
penningmeester.

Intern beleid:
-

Er zijn nog clubs die niet geantwoord hebben op de mail van de dir.intern beleid betreffende hun
scheidsrechters en verantwoordelijken voor hun wedstrijden.
Er zal nogmaals een mail verstuurd worden naar de clubs waarin de lijst van de nationaal aangesloten
scheidsrechters staan, om zo hun scheidsrechters voor de wedstrijden door te geven.
Website is niet meer te gebruiken en de dir.intern beleid zal het nodige doen om een nieuwe te verzorgen.
Het RIR zal aangepast worden ivm de gevolmachtigden voor het congres. Deze zullen de contactpersonen
worden en ook zij alleen zullen de volmachten kunnen geven aan een ander lid van zijn club.
De secretaris zal de RIR aanpassen. Aangezien de site op dit moment niet werkt zal de secretaris de clubs
aanschrijven met enkele bijlagen ter vervanging van sommige punten.

Sport:
-

Besloten wordt dat, vanaf 2015, de inschrijvingen voor de M&V wedstrijden door de organisator zelf zal
gebeuren en niet meer bij Dir. Sport.

Met vriendelijke groet

Gilbert Smolders, voorzitter

In samenwerking met Handboogliga vzw
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