Heusden, 12 februari 2009

Verslag algemene vergadering van 9 februari 2009 te Heusden
Aanwezig: SSA, SSS, OSS, OSN, LEL, SHT, BAH, SSV, SHE, OLH
Verontschuldigd: COP
Afwezig: WVS, WTD, RDB, SHA, SKE, VHR, TTL, ESM
Welkomstwoord voorzitter:
De voorzitter opent de vergadering om 20 u en heet iedereen welkom op de algemene
vergadering.
Bestuursaanpassingen:
1. Allereerst wordt de vergadering ingelicht over de verschuivingen binnen het bestuur,
nl. dat Diliën Gert de plaats heeft ingenomen van de ontslagnemende heer Germis
Jean.
2. Hierna wordt de aanvaarding gevraagd van de gecoöpteerde leden voor het bestuur,
met namen Leen Davy en Vanoostveld Eddy. Deze beide worden door de algemene
vergadering aanvaard.
3. Dan volgt er een kleine uitleg i.v.m. het ontslag van de heer Driesen Guido.
4. Bestuursverkiezing: Aangezien er maar 1 kandidatuur is binnen gekomen, nl. Aerts
Martin, zal hij de vrijgekomen plaats van Jean opvullen. De plaats van Guido gaat niet
meer opgevuld worden, zodat het bestuur weer uit een onpaar aantal leden bestaat.

Kasverslag:
Smisdom Ivon deelt een detaillijst uit van de inkomsten en uitgaven, hij geeft er de nodige
uitleg bij en beantwoord de gestelde vragen hier over.
Subsidie verslag:
Hierover wordt eerst wat uitleg over gegeven door Ronny en Fozzie.
Maar een belangrijke conclusie is dat we erkend zijn als competitie sport en dat we na 2 jaar
opnieuw subsidies zullen krijgen van de provincie.
Jeugd:
1. Ronny geeft een klein verslag over de behaalde resultaten van de jeugd in diverse
disciplines en afdelingen. Proficiat aan iedereen voor de behaalde resultaten.
2. Er is beslist dat het inschrijfgeld van de jeugd op het Belgisch Kampioenschap Indoor,
na het kampioenschap zal worden terug betaald.

3. Voor het aankomende kampioenschap zullen we echter wel een andere richtlijn
toepassen zodat het inschrijfgeld niet door de schutter zelf moet betaald worden, maar
dat de provincie dit zal storten aan de des betreffende inrichter. Dit houdt dan wel in
dat men aan de provincie moet doorgeven wie waar gaat schieten. Maar het is wel zo
dat diegene die zich heeft ingeschreven en niet komt opdagen, wel zijn inschrijfgeld
moet terug storten aan de provincie.
Begeleiders jeugd:
Hier wordt aan de aanwezige club nogmaals gevraagd of de opgegeven jeugd begeleiders
juist is, er wordt ook een oproep gedaan de afwezige clubs om zo snel mogelijk deze
begeleiders hun namen door te geven aan de provincie.
Er was ook een vraag naar de provincie toe om een cursus in te richten, hier zal nogeens
informatie over worden gevraagd bij de bevoegde instanties. Er is wel een cursus in Lippelo,
en deze is in september en gaat over 6 zaterdagen. Geïnteresseerde kunnen zich altijd
bevragen bij Ernots Ronny.
Belangrijke datums:
• 28 februari 2009: Carnavalschieting te Peer
• 22 maart 2009: Kampioenschap van Limburg Indoor te Borgloon
• 28 maart 2009: Interprovinciaal kampioenschap voor de jeugd te Heusden
• 11 april 2009: Paasschieting te Overrepen
• 2 augustus 2009: Kampioenschap van Limburg Outdoor te Voort
• 27 september 2009: Compound interland Ned-Bel te Stijn
• 4 oktober 2009: Semi-interland Recurve Ned-Bel te Koningslust
• 17 oktober 2009: Compound interland Bel-Ned te Overrepen
• 18 oktober 2009: Semi-interland Recurve Bel-Ned te Overrepen
• 13 december 2009: Veteranenkamp te Ospel
Na het bekent maken van de kalender geeft Gert een toelichting over de compound interland.
Reglement Compound interland:
- Deze wedstrijd zal geschoten worden over 60 pijlen ( 3 pijlstelsel ).
- Er zal geschoten worden op een tri-spot en dit in 2 lijnen ( AB/CD).
- Men schiet volgens de Fita reglementen, dus dit houdt in dat de inter-ten telt als 10.
- Men schiet met lichten ( 2 minuten voor 3 pijlen ).
- Voor de doelindeling passen we het om en om systeem toe, d.w.z. doel 1 België, doel
2 Nederland, doel 3 België, doel4 Nederland, en zo verder. Dit is dan voor in
Nederland, in België zijn de doelen juist omgekeerd.
- Wie schiet er mee? 8 Seniors, 8 Masters, 4 Dames en 4 Jeugd.
- Leeftijdscategorieën : Seniors van 19 jaar tot 49 jaar
Masters 50 +
Dames
19 +
Jeugd
t.e.m. 18 jaar
- Wie schiet als KAMPIOEN: de hoogste dagschutter per categorie.
- De punten telling gebeurd per categorie, en aan de hand van deze punten wint men
goud of zilver.
De nakamp bestaat uit 15 pijlen ( 5 beurten )

Rondvraag:
• Hier word de vraag gesteld hoe ver we staan met het veteranenschieten. Hier is echter
niets meer voor gedaan, maar we zullen dit toch in de gang willen trekken. Dus hier
worden dan ook kandidaat inrichters gevraagd. Daarop zeggen de clubs (SSS, BAH,
SSV, OSS en LEL ) dat zij wel geïnteresseerd zijn om dit in te richten. Maar tevens
word er gevraagd aan de clubs om eens in hun club rond te vragen aan de veteranen of
ze interesse hebben voor dit initiatief en op welke dag ze het liefst schieten en dit dan
zo snel mogelijk te laten weten bij Gert, zodat hij zo snel mogelijk de rest kan doen
om dit dan ook zo snel mogelijk op gang te trekken. Tevens vragen we aan de
afwezige clubs van de vergadering of er nog andere geïnteresseerde clubs zijn om zo
iets in te richten in hun lokaal. Laat dit weten aan Gert voor eind februari.
• Jean Germis brengt de provincie op de hoogte dat er mogelijk een andere optie is
i.v.m. de jeugd begeleiders. Er bestaat nog een andere mogelijkheid, nl. VTS, dit is
ook een initiatorcursus ( die 110 € kost ) waar men een diploma kan behalen. Ronny
zal hier verdere navraag voor doen.
• Rudi Deroulou heeft een kleine mededeling voor de vergadering. De verzekering die
vorig jaar is voorgesteld is verminderd, hij kost nu nog maar 4,50 € per persoon.
• Gert Diliën heeft dan nog een opmerking i.v.m. de aansluiting bij de provincie of bij
de liga. Hier is van de liga uit vastgelegd dat men eerst bij de provincie moet
aangesloten zijn, alvorens men kan aansluiten bij de liga.
Slotwoord van de voorzitter:
Hij bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en wenst iedereen een behouden thuis komst.

Namens PVL
Gert Diliën

