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1.

ORGANIGRAM PROVINCIAAL VERBOND:

CONGRES
BESTUUR PROVINCIAAL VERBOND - PVA
+
AANGESLOTEN CLUBS PVA

BESTUUR PVA
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2.

PROVINCIAAL VERBOND:

-Het Provinciaal Verbond bestaat uit SPORTVERENIGINGEN waar sporters aangesloten zijn die het handboogschieten
beoefenen.
-Om als sportvereniging aanvaard te worden moet de vereniging aangesloten zijn bij het Provinciaal verbond.
-Aangesloten sportverenigingen zijn diegene die een ledenadministratie tijdig doorsturen naar het secretariaat van het PVA.
-Zij moeten het handboogschieten als eén van haar activiteiten hebben.
-Zij moeten zich naar de reglementen en de modaliteiten van het Provinciaal Verbond gedragen.
-De sportvereniging bepaalt verder autonoom haar beleid.

REGLEMENTERINGEN:
Om bestuurlijk het goede verloop van het Provinciaal Verbond te vrijwaren zijn reglementen neergeschreven in:
• STRUCTUURREGLEMENT
• WERKINGSREGLEMENT
• SPORTREGLEMENT

3.

CONGRES:

-De afgevaardigden van de aangesloten verenigingen, dit wil zeggen, de effectieve leden, vergaderen ieder jaar, voor 30 juni
van het lopende jaar in een CONGRES.
-Zij hebben de bevoegdheden zoals vermeld in het Werkingsreglement.
-Een Congres kan bijeengeroepen worden handelend in overeenstemming met het Werkingsreglement van het Provinciaal
Verbond, telkens wanneer dit nodig geacht wordt.
-Een buitengewoon Congres kan opgeroepen worden volgens §2. tweede streepje van het Werkingsreglement.

4.

PROVINCIAAL BESTUUR:

3.1 Samenstelling:
-Het Provinciaal Bestuur wordt benoemd door het Congres, zoals beschreven in het Werkingsreglement.
-De taken van de Raad van Bestuur staan vermeld in het Werkingsreglement.
3.2 Principes:
-Het Provinciaal Bestuur handelt overeenkomstig het Werkingsreglement van het Provinciaal Verbond.
-Zij bepaalt, binnen de vastgelegde lijnen van het Congres de sportieve en zakelijke modaliteiten, nodig voor een goed beheer.
-Deze worden samengebracht in een WERKINGSREGLEMENT.

Goedgekeurd op de vergadering van FEBRUARI 2022

Voorzitter / Directeur Sport
Jean Daems
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Secretaris / Penningmeester
Raymond Fonteyn
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