
Verslag algemene vergadering van 4 augustus 2011 

 

 

Aanwezig : WVS, SHE, ESM, SSV, BSB, COP, SBH, OSN, SHT, SKE, SSS, OSS, WTD, SSA 

Verontschuldigd : LEL 

Afwezig : TTL, RDB, VHR 

 

 

Openingswoord door de voorzitter : 

Alphons Dirickx ( Fozzie ) heet alle aanwezige clubs welkom op de algemene vergadering. Waarna hij 

tevens mededeelt dat hij vanaf 7 augustus 2011 zijn ontslag geeft als voorzitter van PVL. 

 

Selectie ( voorwaarden compound interland ) : 

Hier wordt door het bestuur eerst een beetje uitleg gevraagd waar dat dit eigenlijk over ging en na een 

gezond gesprek onder de aanwezige club afgevaardigde is het volgende beslist voor de selecties van de 

compound en recurve ploegen die de semi interlanden gaan schieten. 

Wie mag er deelnemen :  

- de kampioen van het indoor kampioenschap van het lopende jaar 

- de kampioen van het outdoor kampioenschap 3 pijlen van het lopende jaar 

- de kampioen van outdoor kampioenschap 1 pijl van het lopende jaar 

- de nationaal geselecteerde schutters ( 1 pijl ) 

- daarna worden de ploegen aangevuld door de betere schutters van het voorgaande wintertornooi 

Gelieve dit even door te geven aan jullie clubleden, zodat er geen misverstanden meer zullen komen in de 

volgende jaren. 

 

Wintertornooi 2011 – 2012 

Hier wordt de vraag gesteld om een algemeen regelement op te stellen voor het wintertornooi, zodat het 

voor diegene die de selecties doet er niet meer zoveel problemen zijn met zijn keuze. Dan zouden de beide 

einduitslagen makkelijker te vergelijken zijn. 

Wat is er beslist : 

- er zullen 30 tellende pijlen worden geschoten per wedstrijd 

- op 25 meter telt de grote 10 ( x-ten moet wel genoteerd worden voor de compound ) 



- op 18 meter telt de kleine tien voor de compound, en voor de recurve de grote tien 

Voor deelname aan het indoor kampioenschap dient men minimum 1 wedstrijd hebben geschoten in het 

voorbije wintertornooi. Hier zal vanaf nu nog enkel worden van afgeweken voor schutters die nog maar pas 

zijn begonnen, al de andere zullen zeker 1 wedstrijd moeten hebben geschoten.  

 

Bestuursverkiezing : 

Aangezien hier maar 1 kandidatuur binnen is gekomen, was dit zeer snel afgehandeld. Bij dezen heten wij 

Marie-Rose Spelmans van harte welkom in het provinciale bestuur. 

Er zal in september een bestuursvergadering plaats vinden waar zal beslist worden hoe de mandaten zullen 

worden ingevuld, waarna een schrijven zal worden rond gestuurd met de nieuwe mandaten. 

 

Tafelronde : 

- Hier wordt een opmerking gemaakt over de website van de provincie. Deze zal up to date worden 

gemaakt en er wordt gevraagd of er iemand kandidaat is om deze up to date te houden. 

- Er wordt gevraagd door Germis Jean om de boekhouding te mogen controleren. Hierop worden 2 

kandidaat controleurs gevraagd, deze zijn Germis Jean en Bosmans Leopold geworden. Er zal een 

datum worden afgesproken met Eddy ( na afsluiting van het lopende jaar ) en dan zullen de beide 

heren de boekhouding kunnen controleren zodat wij de volledige boekhouding kunnen voorleggen 

op de algemene vergadering in februari 2012. 

- Er wordt de vraag gesteld door Maesen Ludo om een schrijven te sturen voor een vergoeding van 

de G-schutters. Hierop antwoorden Marie-Rose Spelmans en Davy Leen dat dit geen enkel nut zal 

hebben aangezien dat zij al dergelijke voorvallen hebben gehad. 

- Er wordt door Ronny Ernots een verslag gegeven over de jeugdbijdrage. 

 

Enkele belangrijke datums : 

- Semi interland recurve : 9 oktober 2011 te Geverik en 30 oktober 2011 te Sint Truiden 

- Compound interland : 29 oktober 2011 te Sint Truiden en nader te bepalen datum te Nederland 

- Veteranenkamp : 11 december 2011 te Heusden ( aangezien zij de enige kandidaat zijn tot op heden 

20/08/2011 ) 

 

 

Hierop sluit de secretaris de vergadering en wenst hij iedereen een behouden thuis komst. 

                

      


