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Aanwezigheden: G Smolders, J Heyns, M Fonteyn, JM Daems, M Van Hoof
Secretariaat: bespreking congres: de voorzitter neemt het woord.
Alles is redelijk goed verlopen maar er zijn toch enkele punten die de aandacht vragen.
De aanwezigheden moeten ergens nagekeken worden. De voorzitters en secretarissen van de clubs zijn
diegenen die gerechtigd zijn. Dus zij moeten een volmacht doorgeven aan een persoon van de club die wel
aanwezig kan zijn.
De uitbetalingen van de M&V. Blijkbaar zijn er enkele schutters die geen lid zijn bij een nationaal
aangesloten club. Er is dan verwarring over het wel en niet uitbetalen. Voorgesteld wordt dat deze schutters
zich aansluiten bij een nationaal aangesloten club om zo in regel te zijn met onze reglementen.
De secretaris zal deze schutters verwittigen dat zij zich ook aan de reglementen moeten houden en/of het
nodige doen.
Op het congres van 2014 in 2015 zullen de reglementen strikter nageleefd worden. Er zullen volmachten
verstuurd worden die indien nodig, getekend moeten worden door de voorzitter en secretaris van de
betreffende club en meegegeven aan de gevolmachtigde persoon van diezelfde club. Clubs die niet in regel
zijn met dit gegeven kunnen geen prijzen ontvangen voor andere schutters van zijn/haar club. Uiteraard
kunnen prijzen wel aan de betrokken schutter uitgereikt worden.
De IPO vertegenwoordigers zullen het probleem van de provinciale grenzen voorleggen op de vergadering
van dit IPO.
De secretaris zal DKP verwittigen dat ze, door niet te voldoen aan de reglementen, zijnde het aanwezig zijn
op de organisatorenavond en het congres, zij niet in aanmerking komen voor hun subsidies voor de
wedstrijd M&V. Zij mogen de inrichting verder zetten zoals afgesproken.
Financiën:
Z. Rek. Saldo : 231,36 EUR E. Spaar. Saldo : 7.859,47 EUR
Er is een bedrag aan gelden niet uitgekeerd en de vraag aan de HBL zal zijn wat hier mee moet gebeuren.
Intern beleid:
Deze zal de websites controleren op de aanwezigheid van de link naar de site van het PVA. Dit om in
aanmerking te komen voor subsidies vanuit het PVA indien de club inricht.
Wat onze site betreft, deze kan niet veranderd of vernieuwd worden. Nergens wordt er nog met frontpage
gewerkt. De dir. intern beleid zal de bestaande site zo goed als kan, up to date houden.
Sport:
Wedstrijdgelden bij de M&V loopt ook niet helemaal zoals het hoort. Deze verdeling zal herzien worden
omdat de prijzengelden niet eerlijk verdeeld zijn. Er wordt even gebrainstormd om een nieuwe opdeling te
bekomen. Tijdens de volgende vergadering zal hier op doorgegaan worden.
De prijzen zullen ook pas op het congres van het PVA uitgereikt worden. De Dir sport zal de gelden storten
op de rekening van het PVA en daarna volgens de uitslagen verdelen en uitdelen aan de gewettigde
personen. Zijnde de voorzitter, secretaris of de gevolmachtigde van die club of de schutters in eigen
persoon.
Voor het provinciaal kampioenschap 1&3 pijlen te USK, werd er besloten dat de inrichter van deze, de
inschrijvingsgelden van de NIET provinciale schutters volledig mag houden. Dit werd bijna unaniem beslist
door het bestuur, met uitzondering van de dir. Intern beleid.
Allerlei: er zijn verder geen vragen.
Met vriendelijke groet
Mirella Van Hoof, secretaris
In samenwerking met Handboogliga vzw
Secretariaat: Bevrijdingslaan 85 bus 1/2, 2450 MEERHOUT
Vergaderingen: zaal Populier, Populierenhoeve 22, 2240 ZANDHOVEN - Argenta: BE 77 9730 0694 6042
Secretaris: Mirella Van Hoof, Email: secretariaatpva@gmail.com

