
 

Vzw Provinciaal Verbond Limburg       

 

Algemene Vergadering PVL op maandag 15 januari 2018 

 

Aanwezig: BSS, BSB, COP, HBS, LEL, OSN, SBH, WVS, SHT, SSA, SHE, OSS, SSV, WTD 

Afwezig: AFGAS, RDB, ESM, SKE, VHR 

Binnengekomen stukken: / 

1. Welkomstwoord door Voorzitter Rony Ernots. 
2. Secretaris Anita Vos: verslag Algemene Vergadering van 8 mei 2017 werd goedgekeurd. 
3. Secretaris Anita Vos: 

- Vermelding van de aanwezige clubs die het aanwezigheidsregister bij toekomen ondertekend 
hebben. Geen volmachten ontvangen.   

- Toelichting van de huidige stand van aangesloten clubs bij PVL en het aantal schutters volgens de 
ingediende ledenlijst voor 2017-2018:  

o 9 clubs in Noord met 130 schutters 
o 10 clubs in Zuid met 189 schutters. 

- Er werd gevraagd aan de aanwezig clubs om de schutters binnen hun club op de hoogte te 
brengen indien zij na KvL indoor overgaan naar een hogere categorie. 

4. Ronny : mededeling over de functies van het huidige bestuur conform de bestuursvergadering dd. 21 juni 
2017: 

- Voorzitter: Ernots Rony 
- Secretaris: Anita Vos 
- Penningmeester + hoofdverantwoordelijke jeugd: Johan Sauvenier 
- Ondervoorzitter + Sportfunctionaris: Gert Diliën 
- Bestuurslid + verantwoordelijke G-sport: Benny Vandenbergh 
- Bestuurslid + aanvullend penningmeester: Steyls Jacqueline 
- Bestuurslid + aanvullend jeugdverantwoordelijke: Dominique Servaes 

5. Johan Sauvenier: toelichting jaarrekening 2017. 
- zichtrekening jeugd:   dd. 01/01/2017: € 1362,84 dd. 31/12/2017: € 1442,44  
- zichtrekening volwassenen: dd. 01/01/2017: € 3107,11 dd. 31/12/2017: € 4794,85 
- Positief saldo volwassenen vooral voortvloeiend uit opbrengst KvL indoor van voorbije jaren. 

Hierdoor is het nu mogelijk om prijsofferte te vragen voor aankoop van nieuwe doelen.  De 
vergadering bracht naar voor dat repareren ook zeer zeker een optie is, vooral omdat dan het 
kostenplaatje lager zal zijn. Johan doet navraag.  

Clubs die op dit moment de clubbijdrage + tornooibijdrage nog niet betaald hebben zijn VHR en WVS, deze 
laatste hebben bij deze vergadering het geld cash bij maar Johan verzoekt hen om dit zo spoedig mogelijk 
via de bank te storten. ESM moet enkel nog voor 2 bijkomende schutters betalen.  Johan volgt dit verder 
op. 
Nogmaals werd vermeld dat indien deze tornooibijdrage voor nieuwe schutters niet tijdig betaald is voor 
het KvL indoor,  dat zij niet dan ook niet kunnen deelnemen. 
Vervolgens deelt Johan mee dat de boekhouding kan nagekeken worden, hij heeft alle stukken 
meegebracht en kunnen ter plekke ingezien worden.   Indien men dit wenst kan dit ook bij hem thuis, na 
bericht.  In het verleden werd de boekhouding ook nagezien door 2 personen, deze mogelijkheid bestaat 
ook maar hier werd geen reactie op gegeven door de aanwezigen.  Vervolgens werd door alle aanwezigen 
de goedkeuring verleend aan de jaarrekening van 2017. 



6. Ronny Ernots vraag om verlenen van kwijting aan de Raad van bestuur: goedgekeurd door alle aanwezigen. 
7. Statutenwijziging en wijziging Algemeen Reglement: 2/3 van de leden (aangesloten verenigingen bij PVL ) 

zijn aanwezig, statuten en algemeen reglement kunnen dus gewijzigd worden.  Anita overloopt alle 
wijzigen.  Deze wijzigingen zijn neergeschreven op de bijlage bij dit verslag, en zullen zo ook bewaard 
worden.  De clubs aanwezig geven na bespreking, en in sommige situaties na stemming,  hun goedkeuring 
om de wijzigingen door te voeren en na aanpassing deze statuten te publiceren.  De statuten en algemeen 
reglement zullen ook op de website geplaatst worden. 

8. Kennisgeving van komende kampioenschappen: 
- Kampioenschap van Limburg Jeugd (finaleschieting) op zaterdag 10 maart 2018 bij SBH. 
- Kampioenschap van Limburg: zondag 18 maart 2018 in Sporthal ’t Vlietje te Ham. 

9. Rondvraag: 
- COP: Davy Leen: opmerking naar Ronny voor laattijdig rondsturen uitnodiging mm-schieting. 

Afspraak werd gemaakt dat dit voortaan begin december stipt zal rondgestuurd worden. 
Vervolgens kwam hier de bemerking dat er zoveel categorieën zijn.  Na bespreking werd beslist 
door de aanwezigen om een fatsoenlijke beker uit te reiken aan de hoogste recurve schutter en 
hoogste compound schutter.  Daarnaast zullen de rest van de categorieën een erkenning/diploma 
ontvangen waarop hun totaal geschoten mm’s zullen vermeld staan.  Dit ter vervanging van 
medailles.  Fozzie wil hier zeker eens navraag naar doen, eventueel sponsoring, en zal het bestuur 
hiervan op de hoogte houden via info@pvl-limburg.be..  De prijsuitreiking gebeurt op het KvL, dus 
kort dag maar zou zeker moeten haalbaar zijn.  Dit wordt verder besproken op de eerstvolgende 
bestuursvergadering hoe we dit aanpakken. 
Men vroeg ook naar de uitslag van de mm-schieting, stond nog niet op de website. Rony brengt 
dit a.s.p. in orde.  Eender welke uitslag zou zo vlug mogelijk op de website beschikbaar moeten 
zijn. 

- HBS: Benny Vandenbergh: tijdens juli/augustus is er zeer weinig aanbod voor de jeugd.  Daarom 
wil HBS verschillende wedstrijden gaan aanbieden in de vakantie.  Uitnodigen volgt. 

- WVS: Mag een schutter op 1 wedstrijdmoment deelnemen met 2 verschillende bogen: is materie 
voor wintertornooi Zuid en staat zodanig omschreven in hun reglement wintertornooi. 
Bij inschrijving van 2 clubs waarvan er 1 club niet komt en de andere club slechts 1 schutter heeft: 
ook dit is materie voor wintertornooi Zuid. 

- BSS: Hebberechts Peter: tijdens prijsuitreiking valt steeds meer op dat een schutter die een 
podiumplaats of titel behaald niet aanwezig is bij de prijsuitreiking. Dit is weinig respectvol voor 
de andere schutters, en zou in principe niet mogen zijn, maar is hier een oplossing voor?? Dit 
probleem stelt zich vooral bij KvL outdoor, waar in de voormiddag de 3 pijl wordt verschoten en 
deze prijsuitreiking dus pas na de schieting van de 1 pijl gebeurd.  Beste zou zijn om deze 
uitreiking direct na de wedstrijd te doen. Voor de rest kan hier weinig verder aan gedaan worden, 
maar misschien kan deze mentaliteitsinstelling veranderen als de clubs zelf aan hun schutters 
doorgeven om toch deze titel/prijs zelf in ontvangst te nemen, uit respect voor hun club want zij 
moeten hun clubnaam ook uitstralen!  

- Rony Ernots: hoe staat men tegenover de pins die bij de kampioenschappen worden uitgedeeld in 
plaats van de vroegere medailles.  Meningen zijn hierover verdeeld, dus werd voorgesteld dat 
Rony een bevraging rondstuurt bij de clubs.     

- Anita Vos: kandidaat voor volgende Algemene Vergadering in Zuid: SHE. 
10. Sluiting vergadering om 10u15. 

Vos Anita 

Secretaris vzw P.V.L. 

 

 


