GERMIS JEAN
VISEWEG 335
3700 SLUIZEN
Tel: 012-230169
Gsm : 0475-544383

SLUIZEN 11 FEB. 2008

E-mail : jean.germis@pandora.be

Onderwerp:

Verslag Algemene vergadering van maandag 4 feb. 08 te OSS Overrepen

Aanwezige bestuursleden :
Voorzitter- Dirickx Alfons Secretaris: Germis Jean
Leden: Vandeweyer Gustaaf – Delwich Marcel – Dillien Gert
Verontschuldigd : Smisdom Yvon – Driessen Guido – Ernots Rony
Aanwezige clubs :SHT – SSA – SSS - OSS – WVS – SSV – WTD – OLH – BAH – LEL – COP – RDB
Afwezig : SHA – SKE – VHR – TTL – OSN
Verontschuldigd : SHE

Bespreking agenda punten.
*Welkoms woorden van de voorzitter.
* Fed. Vl. Hist. Schuttersgilden.
Er was ’n afdeling aanwezig van de federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, met de vraag om als
PVL en eventueel als club aan te sluiten bij deze federatie. Dit is blijkbaar volledig gratis en bij vraag over
verzekering en zomeer, zag onze voorzitter niet onmiddellijk ’n probleem om hierbij ons steentje bij te
dragen en aan te sluiten.
*Kasverslag door Smisdom Yvon
De penningmeester Yvon had alles op papier gezet, en iedere aanwezige club heeft daarvan’n kopie
ontvangen. Er werd bij deze gevraagd of men (zoals bij de Liga) ’n factuur of overschrijving naar de clubs
kon sturen met het vermelde bedrag dat de club moet betalen. (kan eventueel ook dienen als bewijs voor de
boekhouding)
*Technische verslagen : korte afstand - Fita – Field.
Uitslagen en andere zijn tegenwoordig te bekijken op onze Website van PVL of alsook op deze van de liga.
*Kandidaat semi-interl. Belg-Ned. Limburg Rec. 1 pijl
Deze zal ingericht worden door St.Seb.Voort (SSV) op 5 okt 2008 en dit waarschijnlijk in de sporthal van
Borgloon. De terugwedstrijd is voorzien op 19 okt 2008 in Geverik.
N.B. De veteranenwedstrijd gaat door op 7 Dec. 2008 . Bij deze worden kandidaten voor inrichting gezocht.
Locatie voor 25 meter, beschikken over 6 doelen en zitplaatsen voor ongeveer 40 personen.
Gelieve uw kandidatuur aan mij door te sturen aub.
*Kampsch. van Limb. - indoor 18 m – 1 pijl op 16 maart 2008 te Borgloon. Aanvang 13.30 uur.
De bestuursleden zullen de taakverdeling op zich nemen, en Yvon Smisdom heeft de uitnodigingen reeds
naar de clubs verstuurd.
*Aanpassing Reglement Wintertornooi.
Dit zal bij de volgende vergadering van het wintertornooi 08-09(Zuid) besproken worden.
*Aanwerving scheidsrechters.
Er word weer dringend ’n oproep gedaan om scheidsrechters aan te werven. In de toekomst misschien
noodzakelijk om terug ’n wedstrijd te mogen inrichten.
*Begeleiders Jeugd.
Bij deze doe ik een oproep aan de clubs, om mij een E-mail adres te sturen, van degene zich met de
jeugdopleiding bezig houden. En indien mogelijk zelfs de E-mail adressen van de jeugdschutters zelf.
Zodoende ik ze persoonlijk kan melden over het gebeuren van jeugd in Limburg en of elders.

*Jeugdwedstrijd op zaterdag 2 aug 08
Deze wedstrijd zou door WTD Diepenbeek reeds zijn aangevraagd bij de Liga. Dit is ’n officiele
jeugdwedstrijd, daags voor het kampioenschap van Limburg (3pijl en 1 pijl ) eveneens te Diepenbeek
*Aankoop doelen voor PVL
Er word gevraagd langs PVL. om per club één doel aan te kopen. We willen graag zo’n 30-tal doelen in ons
bezit (PVL) hebben, zodat we ook als club hiervan kunnen gebruik maken bij inrichten van een wedstrijd,
mits een instap procedure.
Er zal eerst ’n prijsofferte gevraagd worden bij verschillende dealers van bogen materiaal.
Als we dit in ons bezit hebben gaan we de clubs hiervan op de hoogte brengen en ’n rondvraag doen voor
aankoop alsook procedure voor uitlening.
*Rondvraag.
- Aankoop voor nieuwe Wisselbekers Kampioenschap van Limburg, outdoor .
Er zal ’n nieuwe wisselbeker SERGE SPORT en DIRICKX ALFONS aangeschaft worden voor dit
kampioenschap. (1 pijl rec. en 1 pijl comp.)
- COP Peer gaat proberen langs BLOSO om, een trainingsopleiding in te richten voor de jeugd.
*Slotwoord van de voorzitter.
Hij bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en wenst ’n behouden thuiskomst.
Data om te onthouden:
01 maart : Belgisch Kampioenschap jeugd in sporthal van Ravels (Antwerpen)
22 maart : Paas-schieting (paaseieren) voor Jeugd in OSS OVERREPEN – aanvang 14 uur.

Sportieve groetjes Jean

