Verslag algemene vergadering 21 september 2015

Aanwezig : SHT, BSB, LEL, SBH, WVS, OSS, SSA, SSV, OSN, SKE
Verontschuldigd : WTD
Afwezig : SHE, RDB, TTL, COP, AFG, BSS

Voorwoord :
Onze voorzitter ( Rony Ernots ) heet alle aanwezig club welkom en bedankt hun voor hun
opkomst. In zijn welkomstwoord doet hij nogmaals een oproep naar de clubs om werkende
bestuursleden om onze ploeg te versterken.

Categorieën voor het wintertornooi :
Wij gaan dit jaar hetzelfde doen zoals bij de HBL. Dus dat houdt in dat men gaat schieten in
de leeftijdsgroep voor het jaartal 2016. Waarom doen we dit, het seizoen loopt vanaf nu van
1 oktober tot 30 september.

Overgaan van feitelijke vereniging naar V.Z.W. :
Hier wordt eerst een woordje uitleg over gegeven over het waarom en zo.
Aangezien dat we nog een feitelijke vereniging zijn, moeten we deze eerst nog ontbinden
alvorens we een V.Z.W. kunnen opstarten. Hiervoor hebben 2/3 aanwezige clubs hebben,
aangezien we een volmacht hebben van WTD voldoen we aan deze voorwaarden.
De feitelijke vereniging wordt na handopsteking door 12 clubs ontbonden.
Hierop sluit Rony de vergadering van de feitelijke vereniging en worden alle aanwezige clubs
uitgenodigd op de vergadering van de nieuwe V.Z.W.

Na een tiental minuten komt de vergadering terug samen en worden de oprichters van de
V.Z.W. voorgesteld. Deze zijn : ( voor het bestuur ) Rony Ernots, Diliën Gert, Vos Anita,
Vanoostveldt Eddy en Sauvenier Johan, en als extra lid ( voor BSB ) vanderhaegen Cynthia.
Na voorstelling van deze mensen wordt er gevraagd aan de aanwezige clubs of zij ook in de
V.Z.W. mee instappen. Waarop zij allen hun goedkeuring geven hiervoor, waarvoor dank .

Tafelronde :
-

-

-

-

Jeugdwintertornooi :
1. Alken en Heusden vragen om hun wedstrijd enkel te laten doorgaan in de
namiddag. Voor ons OK.
2. WVS stelt de vraag waarom ze geen wedstrijd hebben. Hier wordt een oplossing
gezocht en die wordt ook gevonden. Zij gaan een wedstrijd hebben op zaterdag
13 februari.
3. Eveneens wordt er gevraagd of die jeugdschutters die meedoen aan het
jeugdwintertornooi ook mogen meedoen aan het volwassenen wintertornooi.
Dit is geen enkel probleem.
Opbouwen zaal indoor kampioenschap :
1. Hier wordt voorgesteld om een alfabetische volgorde op te stellen voor de
clubs om te gaan helpen met het opbouwen van de zaal. Het bestuur vindt dit
niet haalbaar, maar gaat naar de toekomst wel een oproep doen naar de clubs
om een paar helpende handen te sturen.
Voorstel om het probleem van de inner-ten op te lossen :
Hier wordt door OSS voorgesteld om in de toekomst van 1 tot 11 te schieten.
We roepen hierbij de clubs op om dit eens bij hun aanhang voor te leggen zodat
we de volgende algemene vergadering een definitief standpunt in te nemen.
SKE wenst het nieuwe bestuur van de V.Z.W. succes.

Hierbij sluit Rony de vergadering.

