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Algemene Vergadering maandag 4 februari 2019 bij SBH   Aanvang: 20u 

Aanwezig: BSB-COP-HBS-LEL-OSN-SBH-WVS-SHT-SSA-SHE-SKE-OSS-SSV-WTD 

Verontschuldigde clubs: RDB    

Verontschuldigde bestuursleden: Rony en Benny 

Afwezig: AFGAS-ESM-VHR 

1. Opening vergadering door Gert, ondervoorzitter. Hij heet alle clubs welkom en vraagt minuut 

stilte voor de overleden schutters van afgelopen jaar. 

2. Aanwezigheidsregister werd bij toekomen ondertekend door de aanwezige afgevaardigden van 

de clubs. Eén volmacht van RDB ontvangen voor Annita Vos. 

3. Aanwezigen keuren verslag goed van Algemene vergadering van 15/1/2018 + verslag Bijzondere 

Algemene vergadering van 9/7/2018. 

4. Na ontslag van BSS op 31/8/2018 zijn er momenteel 18 clubs/leden aangesloten bij PVL, 6 clubs 

in Noord en 12 clubs in Zuid. Van deze clubs zijn er 326 schutters momenteel aangesloten bij 

PVL, waarvan er momenteel een 230-tal schutters deelnemen aan de verschillende wedstrijden. 

5. Bestuurswijziging: 

- Bestuur PVL deelt mee dat ingediend ontslag van bestuurslid/penningmeester Johan 

Sauvenier werd aanvaard.  Inmiddels heeft Johan al de nodige stukken/documenten 

overgedragen aan PVL.  De doelen zijn voorlopig nog gestockeerd bij hem, maar na het 

Kampioenschap Indoor zal hiervoor een andere oplossing moeten gezocht worden. 

- Bestuur PVL heeft Jacqueline als nieuwe penningmeester aangeduid.  De nodige 

maatregelen zullen voor haar bij ARGENTA geregeld worden. 

- Coöptatie kandidaat nieuw bestuurslid: Cuppens Kristof (SBH). Aanwezige clubs geven 

voltallig hun goedkeuring toetreding bestuur door Kristof.  Kristof krijgt ook de functie van 

jeugdbegeleider samen met Dominique. Gert haalt aan dat het behalen van diploma 

initiator door Kristof, zeker een meerwaarde is voor het bestuur naar de jeugd toe.  

- Huidige verdeling bestuursfuncties: 

o Voorzitter: Rony Ernots (wijziging: inmiddels ontslag ontvangen dd. 12/2/2019, op 

bestuursvergadering dd. 27/2/2019 wordt deze kennisgeving behandeld en zal 

nieuwe verdeling bestuursfuncties kenbaar gemaakt worden). 

o Ondervoorzitter: Gert Diliën 

o Secretaris: Annita Vos 

o Penningmeester: Jacqueline Steyls 

o Jeugdbegeleider: Dominique Servaes + Kristof Cuppens 

o G-sport: Benny Vandenbergh 

- De statuten + Algemeen Reglement worden aangepast conform deze bestuurswijzigingen. 

6. Jaarrekening 2018 (bankverrichtingen + balans) en begroting 2019 werden rondgedeeld.  Door 

ontslag Johan doet Annita de toelichting omdat Jacqueline momenteel nog geen toegang heeft 

tot bankverrichtingen van ARGENTA. Dit wordt zo vlug mogelijk in orde gebracht. 

7. Na toelichting en bespreking aanpassing van de begroting vraagt Anita de kwijting van 

jaarrekening 2018 en begroting 2019 aan het bestuur: deze werd voltalig goedgekeurd. 
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8. Nieuwe transferperiode, nl. de maand maart bijgekomen bij HBL: de vraag werd gesteld of PVL 

dit ook gaat volgen daar er voor Limburg slechts één wedstrijd na de indoor plaatsvind, nl. 

Kampioenschap outdoor.  Na overleg diende een stemming te gebeuren, 14 van de 15 

aanwezige clubs gingen na handopsteking akkoord om deze transferperiode ook bij PVL zo toe 

te passen.  Statuten + Algemeen Reglement worden aangepast. 

9. Inrichter Kampioenschap Outdoor 2019: beurt was aan WVS, richten niet in.  Volgende in beurt, 

nl. COP zal dit inrichten op 4/8/2019. 

10. Evaluatie wintertornooi:  

- Gert: voor Noord loop alles goed. 

- Fozzie: voor Zuid:  

o Opkomst schutters blijft ondanks invoer kleine 10 toch goed. 

o Correct gebruik van pijlenzak.  

o Gebruik eigen drank: advies aan de clubs om bord op te hangen dat eigen 

drank niet genuttigd mag worden!  Voor eten ligt dit iets moeilijker en kan 

dit in sommige gevallen ook door de vingers gezien worden.  

o Vraagt om correct toepassen van volgend reglement: als een schutter niet 

kan gaan schieten gedurende de vooropgestelde wedstrijdkalender, mag dit 

enkel ingehaald worden op de eerstvolgende trainingsavond. Dit is een 

uitzondering en mag zeker geen regelmaat zijn! 

o Gebruik hulpmiddelen bij schieting: bv. licht in loep. Na overleg met de 

aanwezigen werd beslist om bepaalde schutters (gezien leeftijd) hiervoor 

een uitzondering te geven.  Afhaken van deze schutters mag zeker niet de 

bedoeling zijn! De schutter die een hulpmiddel wenst te gebruiken, dient 

zijn vraag in bij PVL info@pvl-limburg.be. Na bespreking wordt hiervoor 

toestemming gegeven en zal de verantwoordelijke van Noord en Zuid 

hiervan op de hoogte gebracht worden.  Binnen de clubs van Noord en Zuid 

mag hierover verder geen discussie meer zijn. Dit punt wordt toegevoegd 

aan het Algemeen Reglement.   

11. Mededeling aankomende wedstrijden: 

- Kampioenschap Aspiranten op 09/03/2019 bij LEL: lijst schutters (± 40 schutters) die 

in de einduitslag voorkomen zal door Gert bezorgd worden aan de clubs.  Eten voor 

jeugd is voorzien, ouders kunnen ook eten mits inschrijving. 

- Kampioenschap indoor op 17/3/2019 in sporthal ’t Vlietje, aanvang 13u30.  Gert doet 

oproep voor helpende handen bij opbouw + afbreken. Opbouw start zondag om 10u. 

- VJK+BJK: mail werd rondgestuurd aan de clubs om opgave van schutters die hieraan 

willen deelnemen.  Men heeft enkel recht op tussenkomst PVL als de inschrijving 

gebeurd door melding bij PVL op info@pvl-limburg.be + jeugdschutter moet 

deelnemen onder Limburgse club. Dit punt wordt aangevuld bij Algemeen 

Reglement.  Mail van Gert heeft inschrijving VJK door O.S.S. gekruist, zij mogen nog 

namen doorgeven per mail en krijgen na ontvangst nog de tussenkomst van PVL.    
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- Jeugdstage: toelichting door Dominique + Kristof 

• Maximum 50 personen, voor 10-21-jarigen. Schutters moeten aangesloten 

bij PVL.  

• Donderdagavond afsluiten met spaghettiavond.  Hier kunnen ook ouders + 

sympathisanten inschrijven per storting op de jeugdrekening.  Mails om 

hierop in te schrijven vertrekken ± 9/2/2019 naar de clubs. 

• 80 € per jeugdschutter. 

• Voldoende begeleiding + mogelijkheid tot douche is geregeld. 

• Er zal een wafelverkoop zijn om deze jeugdstage te sponsoren.  Bij de clubs 

zal hiervoor ingeschreven kunnen worden.  Het ophalen van bestelling 

wafels en levering zal voor Noord gebeuren door Kristof en in Zuid door 

Dominique.  De brieven hiervoor worden uitgedeeld bij de wedstrijd bij SHE. 

- Jeugdkalender: Gert deelt mee zoveel mogelijk de data + volgorde clubs aan te 

houden van huidig seizoen. Uitnodiging voor de jeugdvergadering voor opstellen 

jeugdkalender volgt nog. Vorige keer was deze vergadering in Noord, wie is kandidaat 

in Zuid voor deze jeugdvergadering, ofwel op maandag 19/8 ofwel op maandag 

26/8?  Kandidatuur mag nu reeds ingediend worden bij info@pvl-limburg.be ofwel 

zal in juni deze vraag aan de clubs rondgestuurd worden.  

12. Rondvraag: 

- WVS: vraag om bij Kampioenschap te schieten op Las Vegas blazoen, dit vooral om 

stukschieten van pijlen te vermijden.  Na verder overleg aanwezigen werd dit 

goedgekeurd.  Bij inschrijving moet keuze doorgegeven worden ofwel schieten op 40 cm 

blazoen, ofwel op tri-spot. Qua doelopstelling zal dit iets meer werk vergen volgens Gert 

maar zou haalbare kaart zijn. Dit punt zal toegevoegd worden aan Algemeen Reglement. 

- HBS: richten propagandajeugdwedstrijd in op 25/8/2019. Afstand 12 tot 18m.  

Uitnodiging volgt nog. Plaats Meerhout, Oude Baan.  

- SKE: heropening op 03/03/2019 om 14. Uitnodiging volgt nog. 

- Fozzie: prijsuitdeling Zuid op 8/3/2019 (i.p.v. 9/3/2019) bij SHE. 

- OSS: Luc vraagt om voortaan bestuur op de hoogte te brengen als afvaardiging 

jeugdbegeleiding komt spreken voor ouders van de jeugd. 

- SBH: wanneer heeft uitreiking mm-schieting plaats? Op Kampioenschap indoor. 

13. Toelichting door Valckenaere Stef + Aerts Patrick omtrent nieuw concept 25m Handboogliga. 

14. Wijziging statuten zullen aangepast worden en na ondertekening bestuursleden gepubliceerd 

worden.  Na verschijnen in Staatsblad worden deze aan de clubs verdeeld en op website 

geplaatst. Aangepast Reglement wordt ook daarbij toegevoegd.  

15. Sluiting vergadering door Gert om 22u. 

Vos Annita 

Secretaris vzw PVL 
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