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Deelnemers

: Daems J-M, Raymond Fonteyn, Boeckx Sonja.

SECRETARIAAT:

- AVG- en Competitie lijst zijn up to date op datum van 31/11/2021.De wettelijke
back-up is verzekerd.
- De volledige administratie PVA 2021/22 is up to date.

FINANCIES

:

- Alle rekeningen vertonen (nog steeds) een batig saldo; Het aanpassen van
de bestuurlijke uitgaven geeft al een goed resultaat in de begroting.
De penningmeester is weer content..

SPORT

:

- Betreffende het open kampioenschap jeugd indoor bereikte ons afgelopen
week een paar onaangename verrassingen. De organisator wist ons mee te
delen dat er amper meer dan dertig inschrijvingen binnen waren. De
organisator is meer dan bezorgt over de deelnames gekoppeld aan het
inkomen waardoor de kost van de sporthal vele malen hoger zal zijn dan de
inkomsten via het inleggeld, en terecht.
- De vraag wer ons gesteld of er geen mogelijkheid is van dit kampioenschap
in hun eigen lokaal te organiseren. Het bestuur PVA heeft dat in beraad
genomen en de organisator ASAP op de hoogte gesteld dat dit niet haalbaar
is en was, zeker niet wegens de laatste ontwikkelingen betreffend
corona, alleen.
- In consensus met de organisator werd dan besloten het open kampioenschap
jeugd indoor te cancelen.
- Van de Dir Sport kwam het voorstel om dan via de wedstrijden van het WT
toch onze youngsters een provinciale titel te bezorgen. Besloten werd op de
hoogste score behaald op een of meerdere wedstrijden van het WT te
weerhouden om alsnog provinciale titels indoor toe te kennen aan onze
jeugdschutters.
- Alle informatie ter zake werd nipt maar tijdig aan de contactpersonen van
onze clubs medegedeeld en op onze site geplaats, ter info.
Nota: tot nader order deelt de organisator NVL van het PKV ons mee dat dit kampioenschap; wat hun
betreft, nog steeds zal doorgaan met in achtnamen van de dan geldende coronamaatregelen. Te volgen
op onze site.
Met vriendelijke groet,
Secretaris/Penningmeester
Raymond Fonteyn

Email secretariaat: raymond.fonteyn0@gmail.com

Voorzitter
Jean-Marie Daems
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