Algemene Vergadering PVL op maandag 8 mei 2017 bij OSS

Aanwezig: HBS, LEL, OSN, OSS, SBH, SHE, SHT, SSA, SSV, VWS, WTD
Verontschuldigd: Eddy Vanoostveldt, Gert Diliën (BSB), BSS
Afwezig: AFGAS, TTL, COP, RDB, LAL, ESM, SKE, VHR

Binnengekomen stukken:
Volmacht van BSB en BSS voor stemming nieuwe bestuursleden.
Jean Germis: mail: organisatie jeugdwedstrijd op 05/08/2017 en vraag omtrent Limburgs Kampioenschap
outdoor.
1. Welkomstwoord door Ronny Ernots.
2. Kasverslag door Johan Sauvenier.
3. Extra agendapunt: veteranenschieting op 10 december 2017: PVL richt in. Club die wil organiseren zal
minimum over 6 doelen moeten beschikken, en afstand 25m (36 schutters). Later op de avond stelde SBH
zich hiervoor kandidaat.
4. Coöptatie nieuwe bestuursleden: kandidaten stelden zich voor: Benny Vandenbergh (HSB), Jacqueline
Steyls (SSA) en Dominique Servaes (OSS).
Er zijn 11 aanwezige clubs en 2 binnengekomen volmachten van BSB en BSS. Johan leidt de stemming: elke
club werd ter zijde geroepen en kon op papier zijn/haar stem anoniem uitbrengen voor deze kandidaten.
Na de stemming werd een vrijwilliger onder de aanwezige clubs gevraagd om samen met Johan de
stemmen te tellen, Vrachten Dirk (SSV) stelde zich hiervoor kandidaat. Resultaat stemming: Benny 13
stemmen, Jacqueline 13 stemmen en Dominique 11 stemmen. Dus éénieder werd verkozen tot bestuurslid,
de functie van hen zal op de eerstvolgende bestuursvergadering besproken worden. Verder informatie volgt
hierover nog.
5. KvL outdoor 2017: zondag 6 augustus 2017: organisatie door OSS: Luc Clerinx stelt de vraag wie de
uitnodiging zal maken: Ronny zal Gert vragen om hiervoor met OSS contact op te nemen. Deze werd
inmiddels opgemaakt door Gert en rondgestuurd. Op zaterdag 5 augustus 2017 zal OSS een jeugdwedstrijd
organiseren: verdere info hierover zal nog volgen (organisatie door OSS, niet onder PVL).
Jean Germis: mail ontvangen met de vraag omtrent KvL outdoor of dit een open kampioenschap is:
beslissing vergadering: deelname is enkele mogelijk voor schutters van Limburg aangesloten bij PVL.
6. Jeugdwintertornooi: vergadering gaat akkoord om de clubs die jeugd leveren voorrang te geven om een
wedstrijd te mogen organiseren. Andere clubs kunnen nadien op vrije data hun kandidaat stellen. Bij
nazicht van de einduitslag vorig seizoen kwamen jeugd van 12 clubs voor. Een overzicht van de data werd
rondgedeeld. Zuid brengt dit op de agenda in augustus onder hun aanwezige clubs, idem voor Noord.
Nadien zal door PVL de kalender 2017-2018 opgemaakt worden. Vergadering gaat ook akkoord met het
voorstel om de wedstrijden over 25 pijlen te schieten in plaats van 30 pijlen.
Criteria voor uitreiking van speldjes per behaald gemiddelde blijven van toepassing.
(Vraag werd gesteld door Rony om voor de schutters die momenteel op 18m klein blazoen schieten, en die
van ouders niet mogen deelnemen aan het volwassenen wintertornooi, een aparte wedstrijd in te richten
op een zondag: na overleg vergadering bleek dit een onhaalbare kaart voor die enkele schutters)
Data zijn: 9/9/17 + 23/9/17 + 7/10/17 + 21/10/17 + 4/11/17 + 18/11/17 + 25/11/17 (sinterklaasschieting) +
23/12/17 (kerstschieting) + 6/1/18 + 20/1/18 + 3/2/18 + 17/2/18 + 3/3/18.
Finaleschieting op 17 maart 2018 bij SBH. (Bestaande beurtrol: SSA/WVS/SBH/LEL: indien hiervoor nieuwe
kandidaten mochten bijkomen sluiten deze achteraan bij aan).
7. Semi-interland: recurve: zondag 8 oktober 2017 in Nederland: plaats is nog niet bekend. De terugwedstrijd
is op zondag 22 oktober 2017 bij LEL. Voor de compound zal opnieuw een wedstrijd opgezet worden
gelijkaardig als 2016 tussen Noord/Zuid of eventueel een andere formule. Datum zal tijdig bekend gemaakt
worden.

8. KvL indoor:
- Akkoord vergadering voor: nieuwe leden (inclusief jeugd): zij dit later starten in het seizoen zullen na
start alle wedstrijden moeten schieten, met een minimum van 2 wedstrijden
- Akkoord vergadering voor: deelname kampioenschap: de helft + 1 van de wedstrijden, met minimum 1
wedstrijd van 18m en 1 wedstrijd van 25m. Dit geld zowel voor Noord als voor Zuid.
9. Algemene Mededeling: opstart VZW: toelichting door Rony dat opstart VZW nog niet gedaan werd owv
kostprijs publicatie staatsblad. Vanuit bestuur werd voorstel gedaan om wel de statuten die er geschreven
zijn na te leven zonder opstart VZW. Aanwezige clubs vinden dit geen optie en gaven het advies om toch de
opstart te doen, ondanks kostprijs publicatie in staatsblad. Deze kost weegt niet op tov eventuele
aansprakelijkheid van alle clubs bij voorvallen/situaties die zich zouden kunnen voordoen indien geen VZW.
Dit wordt terug op de eerstvolgende bestuursvergadering gezet en verder afgewerkt.
10. Aansluiting PVL: vergadering gaat akkoord om elke club van Limburg een clubbijdrage van € 15,00 te
vragen: deze 15 € wordt opgave van minimum 3 schutters bij PVL, door PVL teruggestort.
11. Rondvraag:
SSV: vraagt om een algemeen standpunt, zowel bij Noord als bij Zuid, indien een schutter in de
vooropgestelde datum niet het wintertornooi kan gaan schieten: vergadering gaat akkoord met het
volgende: een schutter kan enkel op de eerstvolgende training bij de organiserende club deze wedstrijd
mag inhalen. Dit in overleg met deze betreffende club. Dit mag zeker geen algemene regel zijn maar eerder
een uitzondering, de organiserende clubs nemen hierin hun verantwoordelijkheid op waardoor er zeker
geen misbruik kan voorkomen, dwz iedereen probeert in de vooropgestelde termijn te schieten.
SBH: vraag om zowel binnen Noord als Zuid (25m + 18m) de kleine “10” te tellen: blijft discussie over: wordt
meegenomen bij de eerstvolgende vergadering van Noord en Zuid!
SHT:
verzoek om de algemene vergaderingen jaarlijks door te laten gaan ook al zijn er weinig
agendapunten. Rondvraag per mail naar agendapunten mag zeker bevraagd worden maar geen
houden is geen optie.
KvL: schutters komen reeds vroeg toe op de middag: vraag om pistolets of ander eten te voorzien
Aan WVS wordt gevraagd om op 7/8 op de vergadering van Zuid aanwezig te zijn
HBS:
-

na inschrijving voor een wedstrijd graag ook bevestiging doorsturen, bepaalde clubs doen dit niet,
zijn dan moeilijk telefonisch bereikbaar en als de schutter dan toekomt blijkt de inschrijving niet in
orde te zijn. Dus graag bevestigen indien gevraagd in de mail.

-

Benny vraagt om zeker bij de clubs door te geven dat bij hem alle informatie omtrent G-sport kan
bekomen worden. Dit kan per mail of telefonisch : op de website staan hiervoor de nodige
informatie of contactgegevens.

-

Verzekering: hebben de polis van de HBL laten nazien bij een verzekeraar: zeer goede polis. Geeft
men een bepaalde activiteit/initiatie door bij de HBL is er een ruime verzekering geldende.

OSN: vraagt om een mogelijkheid om een jeugdwedstrijd te kunnen organiseren laat in het seizoen owv
nieuw clubgebouw bv. op 3/3/2018
12. Sluiting vergadering.
Vos Anita

