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Grobbendonk, 10/04/2022
De voorzitter opent het Congres met eén minuut stilte voor de ons ontvallen leden en geeft het woord daarna aan de secretaris die de aanwezigheden
optekent.
Aanwezigheden

: DAE, DAN, DKP, DNM, DRZ, EHV, KHV, KJS, KSM, MVV, NSS, NVL,
OLM, SAX, SCH, SSR, SWZ, USK, VHV, WSS
Volmachten
: DEH
Verontschuldigd : DLK
Afwezig
: FCM, HBS, KHB, STS, VSN
Totaal stemgerechtigde clubs
Totaal stemgerechtigde aanwezigen
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Bevestiging van bestuur PVA in hun mandaat:
Gevraagd wordt door de voorzitter van het Congres of de stemming kan/mag plaast vinden met handopsteken. Unaniem aanvaard door de
stemgerechtigden met 21 stemmen.
Stemming bevestiging voorstel huidig bestuur voor de termijn van vier jaar
VOORZITTER:
Jean Marie Daems
Unaniem gekozen met 21 stemmen
SECRETARIS/PENNINGMEESTER: Raymond Fonteyn
Unaniem gekozen met 21 stemmen
DIR. SPORT:
Sonja Boeckx
Unaniem gekozen met 21 stemmen
Met deze worden bovenstaande (Her)verkiesbare bestuursleden in hun mandaat Unaniem verkozen door het Congres. die nog aan de kar van het
PVA willen trekken in hun mandaat unaniem aangesteld door het Congres voor een periode van vier (4) jaar.
Jaarverslagen:
SECRETARIS:

-AVG ledenlijst; gegevens worden door de secretaris apart bijgehouden en een back-up wordt bij de Dir Sport opgeslagen
conform de wetgeving ter zake.
-De Secretaris vraagt om bij de volgende ledenadministratie alleen de nodige privacygegevens die gevraagd en noodzakelijk
zijn in te vullen op het komende ledenblad 2022
-Noodwendige aanpassingen aan de reglementen werden administratief doorgevoerd.
-Nogmaals werd door de secretaris erop gewezen dat niet gerelateerde BSV wedstrijden onder bepaalde voorwaarden toch
verzekerd kunnen worden voor onze organisatoren van provinciale wedstrijden.
-De Secretaris raad aan dit zeker te doen en voor de modaliteitenter zake de site van BSV onder ‘Verzekeringen’.
PENNINGMEESTER: -De Penningmeester deelt mee dat de financiële toestand van het PVA bevredigend is.
-Begroting 2022 wordt unaniem goedgekeurd.
-De te ontvangen financiële geldprijzen worden ASAP via de bank op de rekening van de desbetreffende clubs doorgestort.
Verdeling aan de prijswinnaars gebeurt dan vanuit de clubs zelf.
DIR SPORT:
-Wedstrijdjaar 2021 werd overlopen en binnengekomen voorstellen van aanpassingen werden allemaal in het
sportreglement aangepast en opgenomen..
-Jeugd: Pupillen en Benjamins schieten voor in beide divisie, Recurve en Compound op de recurve tien in alle provinciale
wedstrijden/kampioenschappen.
-Enquête over de verandering van opzet wedstrijden Master & Veteranen blijft behouden, d.w.z. dat aan de opzet van deze
wedstrijden er niks veranderd.
Na nog een kleine gedachtewisseling onder voorstanders en tegenstanders van de uitslag van de enquête, wordt de uitslag
van de enquête weerhouden.
-Uitbreiding van de categorie Veteranen naar V1, V2 en EV werd unaniem goedgekeurd.
Rondvraag
-Gevraagd wordt of het PVA ook de benaming van de Jeugdcategorieën, Pupillen, Benjamins, Cadetten en Junioren naar;
U13, voor Pupillen, U15 voor Benjamins, U18 voor Cadetten, U21 voor Junioren gaat toepassen in hun leden-/competitie lijst
en toepassen op de wedstrijden/kampioenschappen.
Antwoord van het bestuur: -We zullen de definitieve beslissing nemen op de eerstvolgende bestuursvergadering. Ons lijkt het misschien toch
raadzaam dit toe te passen in het PVA, al was het maar om uniform te blijven met andere federaties. Het ‘juist’
invullen van de score formuleren is nu al problematisch genoeg, toch? Informatie ter zake kan je volgen via onze site.
Rond 12h35 wordt het congres beëindigd.
.

Met vriendelijke groet
Secretaris/Penningmeester PVA,
Raymond Fonteyn,

Secretariaat: raymond.fonteyn0@gmail.com

Voorzitter PVA,
Jean Daems

-

Argenta: BE 77 9730 0694 6042

