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Verslag Bestuursvergadering 2 juli 2012
Berchem,
Aanwezigheden: R Fonteyn, JM Daems, G Smolders, J Heyns, M Van Hoof
Goedkeuring vorig verslag:
Verslag goedgekeurd

TODO AD 06/12

Administratie:
De dir.int.beleid heeft een document opgemaakt voor de aankoop van laptop voor secretaris. Zij mag deze
gebruiken tot einde van haar secretariaatswerk.
Nieuwsbrieven

TODO AD 07/12

De secretaris is bezig met de volgende. Deze zal eerstdaags op de site komen.
Bestuursvergaderingen

TODO AD 08/12

De parking zal opgebroken worden vanaf augustus. De Finale is in onderhandeling met De Koning om hun
parking te gebruiken. Het bestuur gaat niet wachten en gaat de verg laten doorgaan in Zandhoven vanaf
september 2012. Het adres van het secretariaat zal vanaf september aangepast worden naar het nieuw adres
van de secretaris. Documenten zullen worden aangepast.
Financiën:
Openstaande rekeningen
Geen

TODO FIN 05/12

Penningmeester doet verslag van de gestorte gelden vanuit HBL.
Er wordt duchtig gepraat over wat en hoe het bij de HBL draait. Er is nog steeds geen communicatie tussen HBL
en PVA. Mails worden niet beantwoord en de dingen worden gedaan zoals de HBL het ziet. Vergaderingen
worden nooit voorgezeten door de correcte personen. Raden van bestuur, tuchtraad en dergelijke.
De site van HBL is nog steeds niet op punt gezet. Contactpersonen van de PVA zijn nog fout.
PVA voelt zich een beetje beetgenomen. Clubs interesseren zich niet in het reilen en zeilen van de HBL en of
PVA. Beslist wordt dat de clubs in september worden uitgenodigd op een provinciale vergadering. Misschien is
het goed om eens open kaart te spelen tegenover de clubs.
Intern beleid:
RIR
De reglementen worden overlopen en daar waar nodig aangepast.
DAS beurs
TODO IB 05/12
De voorzitter doet verslag over de beurs en zal een bestandje met de nodige info bezorgen aan de
penningmeester.
Deze zal het nodige doen om de helpers hun km te vergoeden.
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Sport
1&3 pijlen te USK.
TODO SP 04/12
De reglementen worden nogmaals aan de organisator doorgegeven.
Dit jaar zal het ook om een OPEN prov. Kampioenschap gaan.
K&P september 2012
TODO SP 04/12
Vanuit de club DAE is er een vraag gekomen om de uitnodiging te versturen aan de clubs.
De secr zal het nodige doen.
M&V de pm zal dan de uitslag maken omdat de dis niet aanwezig zal zijn.
LIGA
Vragen aan HBL

TODO HBL 02/12

Met vriendelijke groet
Gilbert Smolders - Voorzitter PVA

i.o. Van Hoof Mirella - Secretaris PVA
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