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Onderwerp:

Sluizen 12 Dec. 2006

Verslag Algemene vergadering van 5 dec. 06 te LEL Leopoldsburg

Aanwezige bestuursleden : Voorzitter- Dirickx Alfons Secretaris: Germis Jean
Penningmeester: Smisdom Yvon
Jeugd begeleiding: Ernots Rony – Driesen Guido
Leden: Vandeweyer Gustaaf – Delwich Marcel – Dillien Gert
Aanwezige clubs: SHT Tongeren – SSA Alken – OLH Heusden – BAH Heusden
WVS St.Truiden – OSS Overrepen – SKE Kermt – COP Peer
LEL Leopoldsburg - TTL Leopoldsburg – SHE Heers – SSS Sluizen
Verontschuldigd: VHR Riemst – RDB Bree
Afwezig: SMB Bree – WTD Diepenbeek – SSV Voort – SHA Hasselt
ESM Maastricht (nog niet officieel aangesloten bij PVL Limburg)
Bespreking agenda punten.
Welkoms woorden van de voorzitter.
Bestuursverkiezing: Er zijn geen kandidaturen toegekomen
Huidig bestuur blijft samen werken.
Kasverslag door Smisdom Yvon. – Yvon heeft ’n ronddeling gedaan met het huidig
financieel budget en uitleg gegeven over inkomsten en uitgaven.
Technisch verslag korte afstand door Germis Jean. Deze geeft ’n korte bespreking over
de resultaten van onze Limburgse schutters in nationaal team.
Bijzonder was de overwinning, op de semi-interland, van ons Limburgs team tegen
onze noorderburen voor zowel heren, dames en jeugd
Technisch verslag jeugd, field en fita door Rony Ernots. Ronny geeft eveneens zijn
visie over deze wedstrijden, en in het bijzonder de goede resultaten van onze jeugd in
nationale en internationale wedstrijden, met de behaalde medailles.
Onze field schutters moesten zeker niet onder doen voor de andere disciplines, zij
konden eveneens hun mannetje staan op alle vlakken in binnen en buitenland hun
gewonnen medailles liegen er niet om. (al deze uitslagen zijn te vinden op internet
zowel op de site van de handboogliga als deze van SHT Tongeren)
Kandidaat semi-interl. Belg-Ned. Limburg Rec. 1 pijl 2007 zou normaal moeten
ingericht worden door WTD Diepenbeek maar bij deze afwezig, de volgende inrichter
is dan SSV Voort, eveneens afwezig. Er zal dus contact genomen worden met deze

clubs kwestie inrichting. Ter herinnering, de inrichter van de semi-interl. wedstrijd
heeft het jaar erop het Kampioenschap van Limburg in te richten.
Kampioensch. van Limb. - indoor 18 m – 1 pijl op 18 maart 2007 te Borgloon.
Door het succes van deze wedstrijd en we steeds meer inschrijvingen krijgen en maar
beperkt zijn in het aantal doelen (44) zou het kunnen dat men 4 a 5 schutters per doel
gaat plaatsen.
Kalender jeugdwedstrijden zal in kalender van de Liga verschijnen.
Jeugdwedstrijden in SHT (4 aug 07) in Lauw en COP in Peer (19 mei 07).
Veteranenkamp op 10 dec 06 in Hunsel (ned).
Deze wedstrijd is intussen geschoten, het B vijftal heeft de wedstrijd gewonnen.
Het A vijftal eindigt als 3 en laatste, uitslag is reeds doorgestuurd.
Data om te onthouden:
5-6-7 jan 07: MM schieting in Peer
18 maart 07 : K.v.Limb indoor in Sporthal Borgloon
7 april 07 : Paaseieren schieting in OSS Overrepen
4 aug 07 : jeugdwedstrijd in Lauw (SHT)
19 mei 07 : jeugdwedstrijd in Peer (COP)
20 mei 07 : 3 en 1 pijl in Peer (COP)
5 aug 07 : K.v.Limburg outdoor 3p en 1 pijl in Lauw (SSS)
7 okt 07 : Ned.Limb-Bel.Limb. rec. 1p in Wilhelmina Ospel
21 okt 07 : Terug wedstrijd in Bel.Limb.
9 dec 07 : Veteranenkamp in de zwarte Roos Slek-Echt nabij Maaseik in Nederland.
Allerlei: * Aansluiting van Maastricht bij PVL is normaal geen probleem.
• Release als losser bij recurve boog is toegelaten mits medisch attest van
dokter.(controle hiervoor kan aangevraagd worden)
• Rookverbod in schutterslokaal : dit is nog in vele gevallen
twijfelachtig,de clubs nemen hiervoor ’n intern reglement.
• Jeugdwedstrijden in Limburg ook voor 3 pijlen, dit wordt nog onderzocht.
• Op vraag van Guido Driesen om inschrijvinggeld van jeugd op
wedstrijden als K.v.Belg – Vlaams jeugdkamp. – en interprovinciaal
jeugd te betalen door PVL: dit werd goedgekeurd, er zal door PVL,Noord
en Zuid Limburg ’n inleg van 25 eurocent per schutter op wintertornooi
gestort worden in een kas, speciaal voor deze jeugdwedstrijden.
• Lidgeld PVL voor 2007 blijft onveranderd op 4 euro per lid,
Slotwoord van de voorzitter. Deze wenst iedereen prettige eindejaar feesten en
een gezond 2007 toe.

Sportieve groetjes Jean

