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Startvergadering jeugd : donderdag 1 september 2022 bij S.S.A.   Aanvang: 20.00u 
 
Aanwezig: HBS/OSN/MSB/BSB/LEL/SHT/SHE/SBH/OSS/SSA/WVS/ASP 
Verontschuldigd: BSB 
 
- Voorzitter Gert Diliën laat zich verontschuldigen owv medische problemen, vergadering wordt geleid door 

secretaris Annita Vos en jeugdbegeleider Cuppens Kristof. 

- Kalender 2022-2023: 8 clubs hadden per mail kandidatuur ingediend.  OSS + WVS wensen alsnog ook 

jeugdwedstrijd in te richten.  Hun wordt gevraagd om voortaan ook kandidatuur per mail binnen te sturen. 

In totaal zijn er dus terug 10 clubs die willen inrichten: HBS/OSN/SSV/LEL/SHT/SHE/SBH/OSS/SSA/WVS 

- De kalender vorig jaar wordt overlopen en elke club bevestigd dat ze de beurtrol van toen willen 

aanhouden. 

- Data zijn: HBS heeft na vergadering nog laten weten dat hun datum wijzigt van 14/01 naar 21/01 

  01/10/2022: OSN 15/10/2022: WVS 29/10/2022: SBH 19/11/2022: SHT 
  26/11/2022: LEL 17/12/2022: SSA 21/01/2023: HBS 28/01/2023: SHE 
  11/02/2023: OSS 25/02/2023: SSV 
- Volledig reglement werd overlopen en niemand had hier bemerkingen bij.  

- Rondvraag aan elke club met hoeveel jeugd men denkt te komen: 

SBH: 2 LEL: 10 SSA: 10 SHE: 2 WVS: 2 SHT: 4   OSN: 10   OSS: 1   HBS: 6   BSB: 1(?)  ASP: /   MSB: /   

Groep 1: SKE: 0     WVS: 2   SHE: 2   SSV: 2 (?)   LEL: 10    HBS: 6   Totaal: 22 

Groep 1: SSA: 10   SBH: 2    SHT: 4   OSS: 1        OSN: 10    Totaal: 27  

Aanwezige clubs  beslissen na overleg om de groepen van vorig jaar aan te houden, alsook de beurtrol om 

te starten zoals vorig jaar, nl. Groep 1 start in voormiddag.  

- Kampioenschap van Limburg Aspiranten: beurt aan Noord: SBH richt in op zondag 12 maart 2023.  

- Budget voor sinterklaas -en kerstschieting is € 4,00.  Zowel SSA als LEL zorgen zelf voor attentie voor de 

jeugdschutters. Budget verhogen: wordt bekeken op volgende bestuursvergadering PVL. 

- Zomerwedstrijden: naar volgend jaar bezien of er geen betere datums zijn om deze wedstrijden in te 

richten in de periode april tot en met augustus.  Wellicht zullen meerdere schutters deelnemen want nu 

was dit aan de lage kant maar de clubs die organiseerden willen dit opnieuw inrichten. 

- Rondvraag: 

SSA: Marcel: als een schutter zijn barema behaald heeft, is hij dan verplicht door te schuiven.  Na overleg 

onder de aanwezigen is dit zeker de bedoeling. 

Kristof: herinnert nogmaals aan het initiatief (training) BSV onder leiding van Steven Vanhaeren bij OSS 

doorgaat.  Men moet echter wel een nationale licentie hebben en op 18m kunnen schieten.  Tamara van 

OSS licht toe dat indien een club deze training ook zou willen doorgaan in hun club dit bij Steven kunnen 

aanvragen.  Wanneer een club hun club ter beschikking stelt krijgt men hiervoor een vergoeding van BSV. 

Kristof: inschrijven van jeugd voor aspirantenwedstrijden inschrijven op info@pvl-limburg.be . 

  

- Sluiting vergadering om 20u 45.   

 
Secretaris P.V.L.       Jeugdbegeleider 
Vos Annita        Cuppens Kristof 
6 september 2022 
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