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Aanwezigheden: G Smolders, J Heyns, R Fonteyn, JM Daems, M Van Hoof

Meerhout,

Secretariaat:
-

XAT de problematiek blijft i.v.m. de leden van XAT. Wie, wat, wanneer de oprichting
gedaan is. Na veel navragen gaat het eigenlijk om een naamsverandering.

Financiën:
-

Er wordt na de uiteenzetting besloten dat er een vergadering met de RVB moet komen
zodat de financiën kunnen besproken worden. Een serieuze discussie wordt gevoerd
over de definitie recreatief

Sport:
-

selectiewedstrijden jeugd: enkel de schutter die alle vier de wedstrijden doet komt in
aanmerking om de winnaar van het criterium te worden.
De geldprijzen worden verworven vanuit de inleggelden. 1 € naar organisator en 2 € gaat
naar het criterium prijzengeld.

-

Provinciaal Kamp. Jeugd indoor: de vraag word gesteld of er in KJSS een beslissing is
rond de sporthal van Puurs. Er is tot op de dag van vandaag geen reactie is gekomen. Er
is ook gesproken met XAT maar daar is ook geen reactie gekomen. Er zal een mail
gestuurd worden om opnieuw de vraag te stellen HOE de club XAT en KJSS wil inrichten.
Wij vragen een draaiboek van beide clubs.

Liga:
-

IPO: het bestuur van het PVA beslist om de gelden te gebruiken voor organisatie
competitie. Er word overlopen hoe en waar we de gelden gebruiken.
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Varia:
-

Beslist word om de organisatoren uit te nodigen op de e.v. vergadering van het PVA.
Het secretariaat zal een uitnodiging mailen.

Met vriendelijke groet
Gilbert Smolders - Voorzitter PVA

i.o. Van Hoof Mirella - Secretaris PVA
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