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 organisatorenavond 25 november 2013

Meerhout,
Aanwezigheden: J Daems, G Smolders, J Heyns, R Fonteyn, M Van Hoof
Clubs: KSM, NSS, SSS, USK, XAT, KJSS, VHV, OLM, DNM.
Afwezig: HSK, DAE, DKP.

-

De aanwezigen worden ontvangen en krijgen een dossier dat de penningmeester opgesteld had. De
penningmeester overloopt het dossier. Het is de bedoeling dat de inrichters weten en begrijpen hoe de
werking nu verloopt met de HBL.

-

De penningmeester haalt de mogelijkheden aan die het HBL ons voorlegde. Recreatie of jeugdwerking.
Indien het om jeugdwerking ging moesten wij ook nog kosten maken voor een jeugdtrainer. Te kiezen uit
een lijst van Vlabus. Het bestuur ging er dan van uit dat het ging om iemand die de sport niet kende.
Daarom besloot het bestuur om voor recreatief te gaan. Dit kan ook ruimer geïnterpreteerd worden.

-

Voor kosten die het secretariaat mag maken is alles gezet op promotie. Dus het PVA zal affiches laten
maken met de kalender van de wedstrijden voor een gans jaar. 2014 is hiervoor een overgangsjaar en zo
zal er dat jaar nog een tweede kalender zijn in het najaar.

-

Een aanpassing voor de wedstrijden van M&V. Die beginnen altijd in januari maar het bestuur heeft
besloten om vanaf 2015, alle wedstijden te laten doorgaan in het zelfde jaar.

-

K&P wordt verklaart waarom die nog op de kalender staat. Deze was enkele jaren geleden weer opgestart
op vraag van de HBL en in leven gehouden voor zij die meedoen.

De penningmeester legt uit wat en hoe de gelden gebruikt worden die de wedstrijden opbrengen.
Uitnodigingen: die worden door het PVA gemaakt en verzonden. Gevraagd wordt er om de logo’s van de clubs
door te sturen aan het secretariaat.
De penningmeester wijst de aanwezigen nog op een artikel in de Handboogschutter aangaande Sabam.

Met vriendelijke groet

Gilbert Smolders, voorzitter
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