
 

 

 

 
v.z.w. Provinciaal Verbond Limburg 

Maatschappelijk zetel:  Guido Gazellelaan 50 3550 Heusden-Zolder 
 

Ondernemingsnummer: 0689.857.367 

 

 
Algemene Vergadering maandag 9 mei 2022 bij LEL    Aanvang: 19u30 

Aanwezig: ASP/BSB/COP/LEL/OSN/OSS/MSB/SBH/SSA/SHT/SKE/SSV 

Verontschuldigd: SHE/WTD/WVS 

Afwezig: HBS/RDB 

Ontvangen volmacht: WTD aan Annita Vos 

1. Opening vergadering door voorzitter.   
 

2. Voorzitter geeft het woord aan de heer Ressen Peter, secretaris Vlaamse Historische Schuttersgilden.  Aan de 
hand van PowerPoint werd de nodige informatie gegeven wat juist de verzekering van PVL bij DVV inhoudt 
voor de clubs en hun leden. Belangrijkste conclusie is dat de schutters van elke club dienen verzekerd te 
worden door de eigen club.  Enkel de vrijwilligers die meehelpen in opdracht van PVL bij een wedstrijd door 
PVL georganiseerd zijn verzekerd. 
Na toelichting was er de mogelijkheid om vragen te stellen.  De PowerPoint van Mr. Ressen Peter wordt 
toegevoegd bij dit verslag voor alle clubs waaronder ook de nodige contactgegevens. 
 

3. Aanwezigheidsregister werd ondertekend door afgevaardigden van de aanwezige clubs (zie hierboven). 
 

4. Aan het verslag van de  Algemene Vergadering van 17/02/2020 + Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 
10/05/2021 werden geen verdere opmerkingen gegeven. 
 

5. Ontslagnemend bestuurslid Vandenbergh Benny: binnen bestuur werd dit ontslag aanvaard.  
PVL ontving nieuwe kandidatuur bestuurslid: Verellen K’Lee.  K’Lee stelde zich kort voor.  Na geheime 
stemming door de aanwezige clubs werd zij aanvaard als nieuw bestuurslid. De statuten worden aangepast 
ten gevolge van dit ontslag en aanstelling nieuw bestuurslid.  
 

6. Ledenregister: voorzitter gaf toelichting van ontslag PSE bij PVL.  ASP is toegetreden vanaf 1/9/2021.  
Ledenregister werd aangepast en ondertekend door voorzitter. 
Huidige aantal clubs: 17 waarvan 7 clubs in Noord en 10 clubs in Zuid.  Huidige aantal schutters aangesloten 
bij PVL: 358 waarvan 139 in Noord en 219 in Zuid. 
 

7. Jaarrekening 2021 + begroting 2022: formulieren werden uitgedeeld.   
Opmerking: foutieve dubbele vermelding rubriek op balans 2021: wordt aangepast. 
Jeugdrekening werd afgesloten en saldo overgeboekt naar volwassenrekening. Jaar 2021 werd afgesloten met 
negatief saldo van € 1.092,08.  Voorzitter vraagt of aanwezige clubs de boekhouding willen nazien: geen 
kandidaten.  
Jacqueline zal volgende jaren de verrichtingen van de bank ook uitprinten voor de aanwezige leden. 
 

8. Verlenen van kwijting aan Raad van Bestuur: alle clubs zijn akkoord. 
 

9. Kampioenschap van Limburg outdoor: kandidaat inrichters: SBH/BSB/SHT/OSN/COP/ASP/OSS. 
Nieuwe beurtrol: 2022: SBH 2023: BSB 2024: SHT 2025: OSN 
   2026: OSS 2027: COP 2028: ASP 
Indien andere clubs willen inrichten sluiten deze achter ASP aan.  Daarna start de beurtrol opnieuw. 
Aanwezige clubs gaan akkoord met wijziging om vanaf 2022 kampioenschap 3 pijl te houden op 
zaterdagnamiddag en het 1 pijl kampioenschap op zondagnamiddag. 
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10. Mededelingen: 
- Aspirantwedstrijden zomer: 14/05: LEL (indoor) 28/05: BSB (outdoor) 

    02/07: SSA (indoor) 09/07: OSN (outdoor) 
    16/07: SBH (outdoor) 20/08: HBS (outdoor) 
Inschrijfgeld 4 € waarover elke club zelf mag beschikken om voor de schutters een attentie of 
medailles te voorzien. Nieuwe jeugd mag 1x gratis deelnemen, 4 leeftijdscategorieën in discipline: 
recurve/compound en barebow. 

- Kampioenschap van Limburg outdoor: 06/08: SBH 
- Startvergadering jeugd: datum volgt later door uitnodiging 
- Recurve: 02/10: Belgisch Limburg – Regio Limburg bij LEL 

  23/10: Gezellig Samenzijn – Belgisch Limburg bij DE STER (Echt) 
- Compound Noord/Zuid: 06/11 bij LEL 
- Veteranenwedstrijd: 11/12: 3 kandidaturen voor binnengekomen, PVL bestuur bekijkt waar dit zal 

doorgaan. 
 

11. Rondvraag: 
- Fozzie (SHT): aanpassing reglement KvL indoor + aspirantenkampioenschap: deelname met wapen 

waar men het gans indoorseizoen mee geschoten heeft. 
- Fozzie (SHT): in reglement vermelden wat inleggeld gedeelte club is + wat gedeelte PVL heeft. 
- Dirk (SVV): wintertornooi: vraag of de regel nog steeds van kracht is, als een club zijn clubbijdrage + 

lidgeld niet tijdig betaald heeft mag deelnemen.  Gert: deze regel wordt zeker nog toegepast, voor dit 
jaar werden alle facturen tijdig betaald.  Enkel PSE heeft dit niet gedaan en werd daarom ook als lid in 
ledenregister geschrapt. 

- Jacqueline (MSB): in reglement neerschreven wat als een persoon in meerdere disciplines (wapens) 
de nodige wedstrijden schiet die bepaald zijn in het reglement voor wat betreft de eindranking. 

 
12. Einde: 21u45. 

 

 

Gert Diliën         Annita Vos 

Voorzitter PVL         Secretaris PVL 

15 mei 2022 


