v.z.w. Provinciaal Verbond Limburg
Maatschappelijk zetel: Koninksemstraat 112 3700 Tongeren
Ondernemingsnummer: 0689.857.367

Bijzondere Algemene Vergadering maandag 9 juli 2018 bij SHE

Aanwezig: BSB-COP-HBS-LEL-OSN-SBH-WVS-SHT-SSA-SHE-SKE-OSS-SSV-VHR
Verontschuldigd: BSS-AFGAS-ESM-WTD
Afwezig: RDB

- Aanvang 20u
- Gert zit vergadering voor:
o Vanwege bestuur verontschuldigd: Johan Sauvenier + Rony Ernots
o Dominique Servaes kan helaas ook niet aanwezig zijn owv spoedopname echtgenoot
Jacky
Punt 1 van dagorde: Algemeen schietreglement wintertornooi en KvL:
De bedoeling is om éénzelfde schietreglement op te stellen binnen Limburg voor het wintertornooi
met aansluitend de kampioenschappen. Reeds enkele malen werd dit bij de rondvraag vermeld bij
voorbije algemene vergaderingen en werd door Bestuur PVL deze Bijzondere Algemene Vergadering
samengeroepen om voor gans Limburg éénzelfde regelement op te stellen. Zeker en vooral ook om
bij de schutters zelf meer duidelijkheid te brengen. Gert vraagt daarom aan de aanwezige clubs om
met voorstellen naar voren te komen. De grootste verschillen die er momenteel zijn:
-

Compoundschutters: Noord: kleine 10, in Zuid grote 10
Noord: inschieten voor de wedstrijd van 19u30 tot 20u en 2 officiële proefpijlen, in Zuid
wordt niet ingeschoten maar start men met 3 proefpijlen.

SSV (Dirk): voorstander om kleine 10 zowel voor 18m als 25m: meer focus, verbeteringsmarge is
groter en iedereen verschuift met zijn gemiddelde (verhoudingsgewijs).
SHT (Fozzie): aantal schutters zullen zeker dalen indien de kleine 10 wordt gehanteerd. Daling aantal
schutters zou dan ook een probleem worden voor de prijsuitdeling in Zuid en dient er meer inleg
betaald te worden. Voorstel: nationaal volgen: kleine 10 op 18m en grote 10 op 25m.
OSS (Luc): 1 t/m 11 hanteren: dit principe werd enkele jaren terug ook ingebracht bij de field met de
“6”, maar dit heeft achteraf gezien meer problemen gebracht als oplossing. Volgens Dirk (SSV) zou
principe ook hetzelfde blijven.
SSA (Marcel): door de kleine 10 te hanteren zou er een soort “elite”-groep ontstaan wat zeker niet de
bedoeling kan of mag zijn: naast boogschieten primeert zeker het plezier en gezelligheid.
WVS (Sven): stelt voor om dit bij de schutters zelf te bevragen in elke club: dit werd in het verleden al
geprobeerd met geen resultaat/respons.
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Verder werden nog enkele pittige discussies gevoerd, en doordat men er uiteindelijk niet goed over
uit geraakte, nam Gert terug het woord om stap voor stap alles te overlopen:
-

½ uur inschieten (Noord) of 3 proefpijlen (Zuid): na stemming werd door de meerderheid van
de aanwezige clubs besloten om 3 proefpijlen te hanteren.
Aanvang wedstrijd: 20u met 3 proefpijlen.
Na pauze: geen proefpijl
18m: recurve: grote “10” en compound: kleine “10”
25m: recurve en compound: grote “10”
Kampioenschap van Limburg indoor: 18m: recurve: grote “10” en compound: kleine “10”
Kampioenschap van Limburg outdoor: 25m: recurve en compound: grote “10”
Blazoenen: voor 18m: 2 x 40 cm blazoen naast mekaar per doel zou geen probleem zijn voor
de meeste clubs om dit zo te doen
Inleggeld: Noord was dit al € 4,00, in Zuid € 3,50. Na stemming werd door de meerderheid
beslist om € 4,00 te vragen. Jeugd betaald hetzelfde. Gedeelte voor de clubs: € 1,50.
Eindklassement: blijft hetzelfde: outdoor is een “open” kampioenschap. Kampioenschap
indoor: 18m de helft + 1, de 25m de helft +1.

Alle aanwezige clubs gaan akkoord om 1 jaar met dit voorstel van start te gaan. Na seizoen 20182019 zal alles geëvalueerd worden op de Algemene Vergadering.
SHT (Fozzie): telt dit ook voor CNZ ? owv van het specifiek karakter van deze wedstrijd, vergelijkbaar
met een propagandawedstrijd gelden voor CNZ andere regels. Comité CNZ is ook aanwezig op deze
vergadering en zal dit meenemen naar hun overleg eind van dit seizoen.
Punt 2 van de dagorde: selectienormen recurve schutters voor semi-interlanden
Semi-interland:
-

Kampioen outdoor 1 pijl: hoogste schutter in zijn/haar categorie (heer of dame)
Aangevuld door schutters met 8,7 gemiddeld in de groep heren senior en in de groep dame
senior
Verder aangevuld door schutters met hoogste gemiddelde uit de groep masters en
veteranen heer/dame
Jeugd: -21 jaar

Er wordt niet meer gekeken naar de nationale ranking, enkel nog naar de Limburgse wedstrijden
zoals wintertornooi + KvL indoor en outdoor.
Veteranenkamp:
-

Beste 10 masters en veteranen uit wintertornooi + KvL indoor en outdoor
Kampioenen: beste master en beste veteraan

Compound: Noord/Zuid:
-

Elke verantwoordelijke in Noord en Zuid stelt de ploeg samen.
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Punt 3: Rondvraag:
OSS (Luc): KvL outdoor 2017 werd door hen ingericht. De organisatie van zo’n evenement kost veel
geld en moeite, en zeer spijtig om zien dat dan sommige clubs/schutters dan ook de frigobox
meebrachten. Eten kon men wel een beetje door de vingers zien omdat het aanbod niet altijd in de
lijn van iedereen ligt, maar drank zelf meebrengen dat ging erover! De inkomsten waren dus voor
hen jammer genoeg ook navenant. Zijn voorstel is om eigen drank te verbieden. Dit werd ook al
eerder op bestuursvergadering besproken op welke wijze dit kan opgelost worden, niet alleen voor
bij deze kampioenschappen maar ook voor een club zelf die een of andere wedstrijd organiseert. Het
mag immers nooit zijn dat een club erbij inschiet. Elke club zou dit ook moet oplossen binnenshuis
door ook daar het zelfde te hanteren: geen eigen drank meebrengen. Binnen PVL werd nu
afgesproken om voortaan standaard op elke uitnodiging te vermelden dat eigen drank verboden is!
SHT (Fozzie): jeugdkalender: blijkbaar was eerdere mail verwarrend voor sommige clubs: de
bedoeling hiervan was om enkel door te krijgen of een club wel/niet een jeugdwedstrijd wil
inrichten. De indeling en verdere bespreking van de jeugdkalender zelf zal op een latere datum
plaatsvinden. Fozzie deelt mee dat op 6/8 hun vergadering in Zuid is en dat zoals vorige jaren de
kalender met open datums aan hem bezorgd mag worden.
SBH (Patrick) vraagt om bij het opstellen van de nieuwe jeugdkalender deze die van vorige jaar
ongeveer aan te houden. Er moet zeker een faire opsplitsing kunnen gebeuren tussen Noord en Zuid.
Een schutter die nog niet bij PVL is aangesloten en die wil mee doen aan KvL outdoor, moet deze
betalen? JA: dit principe wordt reeds geruime tijd toegepast, Johan zal hiervan de nodige factuur
bezorgen.
OSN (Anita): op de uitnodiging KvL stond geen vermelding dat jeugd ook mee mag doen. Gert: zij
kunnen meedoen op 12m of 20m. Dit dient wel duidelijk bij inschrijving vermeld te worden, enkel de
jeugd die op 25m meedoet kan zich eventueel selecteren voor semi-interland. Inmiddels werd de
uitnodiging opnieuw rondgemaild met deze aanpassing
Fozzie (SHT): mag jeugd zowel bij volwassenen als jeugd meedoen: neen.

Sluiting vergadering: 21u40.

Vos Annita
Secretaris v.z.w. PVL

