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Algemene Vergadering maandag 17 februari 2020 bij SHT

Aanvang: 20u

Aanwezig: BSB/COP/HBS/LEL/OSN/OSS/PSE/SBH/SHE/SHT/SKE/SSA/SSV/WVS
Verontschuldigd: WTD
Afwezig: AFGAS/RDB/VHR
Ontvangen volmacht: WTD aan Annita Vos
1.

Opening vergadering door voorzitter. Hij heet alle clubs welkom en vraagt minuut stilte voor de overleden schutters van
afgelopen jaar.
2. Aanwezigheidsregister werd getekend door afgevaardigden van aanwezige clubs: 14 clubs + 1 volmacht WTD.
3. Verslag Algemene Vergadering van 4 februari 2019 werd goedgekeurd door aanwezige leden.
4. Aanpassing ledenregister: toelichting door Anita: ontslag ESM op 8/9/2019 + start PSE op 1/9/2019. Aantal clubs blijft
hetzelfde, nl. 18 met 9 clubs in Noord en 9 clubs in Zuid.
Aantal leden aangesloten bij PVL: 322 (vorig jaar 326) waarvan 220 volwassenen + 102 jeugd.
Aantal schutters die tot nu toe deelnamen aan wintertornooi: totaal 282 (vorig jaar 230)
Noord: 48 recurve + 25 compound: 73
Zuid: 64 recurve + 88 compound: 152
Aspiranten: 57
5. Boekhouding: toelichting door Jacqueline: jaarrekening 2019 + begroting 2020. Vragen werden gesteld omtrent de
bankverrichtingen en de begroting.
6. Kwijting aan bestuur voor boekhouding 2019 + begroting 2020: voltallig goedgekeurd door aanwezigen.
7. Statuten: toelichting door Anita: nieuwe richtlijnen voor vzw’s vanaf 2020, overlopen van enkele punten die zullen
wijzigen. De aanpassing moet gebeuren tegen 2024, verdere uitwerking zal gebeuren en wordt ten gepaste tijde aan
leden meegedeeld.
GDPR: toelichting door Anita: enkele formaliteiten moeten nog gebeuren, wordt in orde gebracht en ten gepaste tijde
aan leden meegedeeld.
Algemeen Reglement: toelichting door Gert: wijzigingen:
Punt 6.3: tri-spot voor compound bij KvL Indoor valt weg. Iedereen schiet op 18m (40 cm) blazoen.
Punt 6.4: toevoegen: afstand jeugd KvL outdoor: 20m of 12m. Jeugd die wenst mag ook op 25m meedoen.
Punt 6.5 + 6.7: na overleg PVL + Regio Limburg + Gezellig Samenzijn werd beslist om de selectie voor
veteranenwedstrijd te houden voor schutters vanaf 55 jaar. Hierdoor zal de selectie voor Semi-interland voor
heren en dames categorie verhoogd worden tot 55 jaar want anders vallen zij nergens onder als we dit houden
zoals voordien.
Selectienorm voor Semi-interland + veteranenwedstrijd: er wordt gekeken naar gemiddelde van wintertornooi,
score KvL Indoor, score Kvl Outdoor. Dit met een minimum van 264 punten.
Punt 6.10: PVL betaalt enkel € 5,00 tussenkomst voor VJK + BJK voor die jeugdschutters die aangesloten zijn bij
PVL en deelnamen aan de aspirantenwedstrijden.
8. Aankoop nieuwe shirts van PVL: huidige shirts zijn volgens Fozzie minstens 30 jaar oud. Bestuur vraagt aanwezige leden
om overgaan tot nieuwe aankoop: rode shirts met witte opdruk logo PVL. Algemene vergadering geeft zijn goedkeuring
voor opvragen van prijsoffertes.
9. Stockage doelen: momenteel zitten deze bij BSB en Jacqueline, na KvL Indoor gaan deze allemaal naar BSB.
10. Mededelingen:
BJK indoor jeugd: zaterdag 22 februari 2020 te Fléron: 8 schutters van PVL hebben ingeschreven.
KvL Aspiranten: zaterdag 29 februari 2020 bij SSA. Aantal schutters in eindranking: 47. Uitnodiging werd
inmiddels door Gert rondgestuurd, vraagt aanwezigen om deze zo spoedig mogelijk aan hun jeugdschutters te
bezorgen. Eten voor schutters wordt voorzien door SSA, betaald door PVL. Voor supporters kan op inschrijving.
KvL Indoor: zondag 15 maart 2020 in ’t Vlietje te Ham. Uitnodiging wordt gemaakt door Gert. Deelname enkel
voor schutters die voorkomen in de eindranking. zchutters die bij PVL gemeld hebben dat zij door
omstandigheden deze eindranking niet halen, hebben hiervoor een uitzondering. Nogmaals oproep aan de
clubs voor hulp bij opbouw en afruim doelen na de wedstrijd.
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Jeugdstage 2020: toelichting door Dominique: gaat door van maandag 6 juli t/m donderdag 9 juli 2020 bij SBH.
Kostprijs net zoals vorig jaar 80 € voor schutters van PVL. Dominique vraagt of de elke club van Noord en Zuid
willen bekijken of een jeugdstage eventueel ook in hun club/accommodatie mogelijk is.
Spaghettiavond ten voordele van jeugdstage bij LEL op 18/4/2020. Verdere info volgt nog.
KvL Outdoor: zondag 2 augustus 2020 bij SBH, uitnodiging volgt nog. Beurtrol dient opnieuw opgemaakt te
worden omdat vele clubs in de bestaande beurtrol weggevallen zijn. Er zal een mail rondgestuurd worden door
secretaris met de vraag aan de clubs wie kan/wil inrichten in de toekomst. Aanwezigen vroegen om beurtelings
in Noord en Zuid door te laten gaan. Bestuur zal dit verder bekijken na binnenkomen van kandidaturen wat
mogelijk is.
Startvergadering opmaak jeugdkalender: zal doorgaan bij OSN: datum wordt nog bepaald. Mail zal eind juni
rondgestuurd worden met de vraag wie nog jeugdwedstrijd wil inrichten. Let op: datums zelf worden pas
vastgelegd op de startvergadering.
11. Rondvraag:
PSE: stelt de vraag of een jeugdwedstrijd ook eventueel volledig/deels buiten mag doorgaan? Bij ESM moest
ook via buiten naar doel gegaan worden en zij hebben ook altijd een wedstrijd ingericht. Na overleg omtrent
factor weer/accommodatie/periode onder de aanwezigen, stelt bestuur voor dat PSE net zoals andere clubs
zich kandidaat mogen stellen. Bij volgende bestuursvergadering wordt dit verder bekeken.
SHT: vraag werd gesteld om wat betreft de uren voor jeugd die ver op verplaatsing moeten gaan, de beurtrol
anders op te stellen. Momenteel zijn er 2 groepen die beurtelings morgen of middag schieten, deze liggen
vanaf begin seizoen vast, maar bij overmacht/omstandigheden kunnen schutters op vraag altijd van groep
wisselen. Bestuur neemt dit mee naar de volgende bestuursvergadering.
WVS: problemen schietbeurt bij regioschieting: daar dit een wedstrijd niet PVL is, onthoudt PVL zich hierin voor
verdere notities.
HBS: richten jeugdwedstrijd outdoor in op zaterdag 22 augustus en volwassenen op zondag 23 augustus 2020.
12. Einde vergadering: 21u45.
20 februari 2020
Voorzitter,

Secretaris,

Diliën Gert

Vos Annita

