Provinciaal Verbond Antwerpen
Handboogschieten
Lid van F.I.T.A. B.O.I.C. K.B.F.H. H.B.L.

Verslag Bestuursvergadering 8 september 2014
Meerhout,
Aanwezigheden: G Smolders, J Heyns, R Fonteyn, JM Daems, M Van Hoof
Secretariaat:
-

Vorig verslag: goedgekeurd
Wedstrijdkalender 2015:
er wordt geopperd dat de 4 datums voor de Jeugd selectiewedstrijden tussen 1 oktober tot 31 december
plaats vinden.
Organisatoren zullen een schrijven ontvangen met vooropgestelde datums. Ook kandidaten voor de jeugd
indoor kampioenschappen in januari 2016 zullen zich kunnen melden.
Uitnodigingen organisatoren avond: 13 oktober, blanco aanvraagformulieren zullen meegestuurd worden.
Deze formulieren zullen ook op de vergadering aanwezig zijn om in te vullen of later te bezorgen.

-

Financiën:
-

De rekeningen staan positief.
Subsidies en voorschotten: deze van de HBL zijn gestort. Afrekening van de 1&3 pijlen in USK is
ontvangen.

Intern beleid:
-

PVA website: voorstel van dir.intern beleid om de site reclamevrij te maken is goedgekeurd door de
vergadering. De bezoekers teller zal ook verwijderd worden.

Sport:
-

Verslag afgelopen wedstrijden: de beker van Van Dorst is voor de derde keer gewonnen door USK. Er zal
dus een nieuwe aangekocht worden. De voorzitter zal dit op zich nemen.
Selectiewedstrijden jeugd: voor LA waren er 4 provincies aanwezig en Limburg profileerde zich zeer goed.
Aanvang M&V: er zijn elk jaar enkele schutters die niet bij een nationale club aangesloten zijn. Is dat een
probleem? Dir.intern beleid zegt van niet. Laat deze schutters hun wedstrijd schieten, wij doen tenslotte aan
promotie en ledenwerving. Maar omdat toch beter kan vermeden worden dan genezen is er een mail
verstuurd naar deze leden om het nodige in orde te maken.
De vraag van DEH om jeugd (die nog moet transfereren van uit Vlaanderen) te laten mee schieten kan best
onder de huidige club en dan het kampioenschap in 2015 onder DEH na transfert.

-

-

HBL
Laatste ontwikkelingen:
Het bestuur van de HBL is ontslagnemend. De secretaris, dir.intern beleid en de penningmeester van PVA
hebben zich kandidaat gesteld om de Liga mee op punt te zetten tot maart 2015.
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Met vriendelijke groet

Gilbert Smolders, voorzitter
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