Provinciaal Verbond Antwerpen
Handboogschieten
Lid van F.I.T.A. B.O.I.C. K.B.F.H. H.B.L.
www.handboog-pva.be/

Verslag Bestuursvergadering 3 december 2012

Berchem,
Aanwezigheden:
G. Smolders, M Van Hoof, R. Fonteyn, JM Daems, J Heyns .
Financiën:
-

-

De penningmeester doet verslag over de financiën.
Er is een bedrag over 3 jaar vrijgemaakt om medailles aan te kopen.
Dit is ingeschreven en hiervan is een bedrag in de begroting opgenomen.
Opzet van de inleg (helft van de inleg naar provincie): het “potje” van de PKJ indoor verdwijnt.
Regeling laten in voege treden vanaf 1 maart 2013, de inrichter zal zelf alle administratie van de jeugd
schietingen moeten doen. Alle afrekeningen zullen vanaf 2013 via de penningmeester van het PVA komen.

Administratie:
-

Er is geen ingekomen post. De voorzitter zal navragen bij de Liga of er nog post ligt. Hij zal op geregelde
basis naar de burelen gaan om te kijken.

Sport:
-

Er is een vraag gekomen aan een lid van het bestuur ter overname van KKDB. Volgens de penningmeester
is er geen mogelijkheid om dit wettelijk te doen. Er werden pro’s en contra’s opgesomd.
Vraag wat er gebeurd met het indoorkampioenschap voor volwassenen. Clubs zullen eraan herinnerd
worden per mail.

Varia.
-

Een open brief aan Mon Meeusen wordt overlopen. Het voltallig bestuur gaat akkoord en deze zal verstuurd
worden aan betrokken persoon.
De punten voor de adviesraad worden overlopen.

Met vriendelijke groet
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Gilbert Smolders, voorzitter
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