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Handboogschieten
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Verslag Congres 4 april 2014
Meerhout,

Aanwezig: ARA, DAE, DEH, DLK, DNM, KJS, KME, KSM, NVL, OLM, RHB, SCH, USK, VHV, XAT
Verontschuldigd: SSW
Afwezig: DAN, DKP, DMD, DRZ, EHV, FCM, HSK, MVV, NSS, SSB, STS, SWZ, WSS, XXX

De voorzitter dankt de aanwezigen, doet zijn voorwoord en houdt één minuut stilte voor de ons
ontvallen schuttersvrienden.
De aanwezigheden worden afgeroepen en genoteerd.
Verslag van congres 2013 wordt gelezen en goedgekeurd.
De secretaris vraagt aan de aanwezigen om hun gegevens even te bekijken en eventuele
wijzigingen door te geven aan het secretariaat.
Alle bestuursleden brengen hun verslag uit en geven desgevallend een verklaring.
De grootste hap gaat naar de penningmeester die de begroting uitlegt. Ook de veranderingen
binnen deze gaan hem niet voorbij. De subsidies van provincie, Bloso en de HBL neemt hij onder de
loep.
De syllabus geeft verdere verklaring en inzicht in deze materie.
Na de verslagen wordt er aan de aanwezige leden gevraagd om het bestuur te herbevestigen.
- Voorzitter
14 ja
0 nee
1 onthouding
- Secretaris
15 ja
0 nee
0 onthouding
- Penningmeester 15 ja
0 nee
0 onthouding
- Dir intern beleid 15 ja
0 nee
0 onthouding
- Dir sport
15 ja
0 nee
0 onthouding
De voorzitter dankt iedereen voor deze stemming.
Er wordt uitleg gegeven over het verjongen van het bestuur. Mogelijk kan er een jongeren
adviesraad in het leven geroepen worden. De bedoeling is dat er nieuw of jonger bloed binnen het
PVA komt. Niet meteen om het bestuur te vervangen maar om kennis te maken met de gang van
zaken en dan later de fakkel over te nemen van de, niet meer zo PIEP zijnde bestuursleden. Aan de
vergadering wordt gevraagd hoe zij hier tegenover staan. De vragen die zich opwerpen zijn, “hoe
wordt het bezien” “wat is de bedoeling” “waar zetten we de jongeren in”. Het bestuur besluit om deze
vragen mee te nemen naar haar volgende BV om dit verder uit te werken.
Pauze en een drankje.
Uitreiking van de sterren en prijzen.
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Rondvraag:
OLM: Waar gaan de niet uitgekeerde prijzen gelden naartoe?
Er werd voor 704€ prijzengeld van 2013 uitgerekend voor clubs en schutters waarvan 106€
niet werden uitgekeerd volgens de richtlijnen van de bijvoegbrief aan de uitnodiging.
De 106€ aan niet uitgekeerde gelden kon worden onderverdeeld in:
74€ van de inleggelden van de selectiewedstrijden Jeugd, die worden terug opgenomen in
de begroting 2014 als inkomsten onder de post “selectiewedstrijden Jeugd”
De overige 32€ zijn gekregen werkingsgelden van HBL die worden ofwel dit jaar terug op de
HBL rekening gestort ofwel geregulariseerd met de afrekening werkingsgelden van 2014 in
februari 2015, afhankelijk van de beslissing van HBL.
……………………………………………………………………………………………………………
OLM: Hoe worden de selectie jeugd wedstrijden uitgegeven. Vroeger was dit in volgorde 1,2,3,4 enz
en nu is het al enkele jaren dezelfde club.
- PVA moest voor de HBL alles voor 1 okt van 2013 binnen brengen en daar moesten ook de
namen in van de inrichters bij, dus de tijd was te kort om dit alles te regelen en hebben wij
dezelfde inrichters aangesproken en bevestigd als vorig jaar. Dit jaar zullen we terug alle
clubs aanschrijven om in te richten.
Met vriendelijke groet

Mirella Van Hoof, secretaris
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