Verslag algemene vergadering van 8 september 2014.

Aanwezige clubs : AFG, BSB, COP, LEL, SBH, SHE, SHT, SKE, SSV, WTD, WVS en OSS

Verontschuldigd : OSN, BSS

Afwezige clubs : ESM, LEG, RDB, TTL, VHR

1. Welkomstwoord voorzitter :
Onze voorzitter ( Rony Ernots ) opent om 20 u de vergadering en heet alle anwezige clubs welkom.

2. Voorstelling nieuwe bestuursleden PVL :
Aangezien dat er 2 bestuursleden aftreden en 2 nieuwe kandidaat bestuursleden zich schriftelijk hebben aangemeld, wordt door het huidige deze 2 mensen ( Vos Anita en Libberecht Veerle ) voorgedragen aan de algemene vergadering. Deze aanvaarden de 2 nieuwe bestuursleden dormiddel van hand opsteking ( 10 van de 12 aanwezige clubs ).
Waarna dat de 2 aftredende bestuursleden ( Staf en Martin ) doormiddel van handgeklap worden bedankt voor
de jarenlange inzet die ze gehad hebben voor PVL.

3. Satuten
° Er is 1 opmerking binnen gekomen over de jeugdwedstrijd voor het KvL ( dat deze verplicht is om in te richten )
Dit gaan we aanpassen naar " men kan de zaterdag voor het KvL een jeugdwedsrijd inrichten "
° De transferperiode gaan we veranderen. Men kan een transfer doen in de maand september. ( zie neiuwe statuten / Titel 3 : art. 6 punt 2 )
° De regeling om zich kandidaat voor het bestuur van PVL te stellen is veranderd ( zie Titel 6 : art. 10 punt 3 )
° Er zal een apart kampioenschap zijn voor de juegdschutters die meedoen aan het jeugd wintertornooi. Dus
deze schutters zullen niet meer meeschieten op de dag van het indoor kampioenschap.
° Deelname aan het indoor kampioenschap

4. Lidgeld
We hebben besloten om dit jaar ( 2014 ) dan toch gewoon lidgeld gaan vragen aan de clubs aan de hand van de
ledenlijsten die ze hebben ingestuurd in het begin van het jaar.

5.Semi-interlanden
Hier worden 2 voorstellen op tafel gelegd.
1ste voorstel : de schutters betalen un eten zelf en krijgen consumptie bonnen de hele dag
2de voorstel : de schutters betalen 6 euro voor het eten, maar krijgen enkel 2 consumptie bonnen
Hierop beslist de vergadering dat we voorstel 2 gaan toepassen.

6. Kampioenschap van Limburg indoor
Het KvL indoor zal doorgaan in de sporthal van Kwaadmechelen, en dit op zondag 22 maart 2015.
Aangezien dat de organisatie dit jaar valt onder Zuid, wordt gevraagd of er een kandidaat inrichter is voor dit
gebeuren. Kandidatuur moet binnen zijn voor 31 januari 2015.
Inshrijfgeld voor het KvL wordt verhoogd voor de volwassenen naar 5 euro en de jeugd 3 euro.

Eveneens wordt de vraag gesteld of we de zaal van Kwaadmechelen niet kunnen vastleggen voor een langer tijd.
Gert zal contact opnemen met Fons vanclemen om te zien of dit mogelijk is.

7. Tafelronde
1. Inrichting CNZ:
Hier zijn verschillende opmerkingen over het inschrijven voor dit gebeuren ( teveel inschrijven of niet komen
opdagen ).
Hierop wordt beslist dat ze volgend seizoen moeten inschrijven met naam, diegene die dan ingeschreven is
en niet komt opdagen kan dan persoonlijk worden aangesproken.
2. Opmerking Marie-Rose Spelmans
Hier wordt een motie van wantrouwen ingedient tegen Marie-Rose.
Aangezien dat het geen agenda punt is, kan er geen beslissing worden genomen hierover. Doch de algemene vergadering ( 10 van 12 aanwezige clubs ) vraagt om een bijzondere algemene vergadering waar dan
het ontslag van Marie-Rose Spelmans een agenda punt is. Hierop vraagt het bestuur om eerst zelf eens
met MR aan tafel te mogen zitten en haar vragen of ze niet zelf vrijwillig een stap opzij wil zetten.
Hier gaat de algemene vergadering mee akkoord, en het bestuur zal nog in de maand septemeber met MR
aan tafel gaan zitten.

Einde vergadering.
Aangezien er geen verdere punten zijn, sluit Rony de vergadering.

