Verslag Algemene Vergadering WT – Zuid 2018-2019
Aanwezig : OSS , SHE , SHT , SSA , VHR , WVS , SSV
Verontschuldigd : ESM , SKE ,WTD
Afwezig : 0
Opening vergadering rond 20u00
*1 aflopen afgevaardigden
ESM
OSS
SHE
SHT
SKE
SSA
SSV
VHR
WTD
WVS

EFFECTIEF
Ludo Maesen
Luc Clerinx
Felix Claes
Stefan Martens
Kenneth Billen
Monique Smolders
Dirk Vrachten
Jos Martens
Gery Gerits
Krista Duysens

RESERVE
Pascal Herckens
Alphonse Dirickx
Sacha Vandekerkhove
Marcel Delwiche
Rudy Deroulou
Frederik Pauly
Johan Vaes

*2 Opstellen kalender
WTD , ESM en SKE richten niet in dit jaar : geen lokaal of geen hulp
Kalender wordt opgesteld met 7 wedstrijden zijnde 1 * 18m en 6 * 25m.
Fozzie stelt voor om de 2 overige periodes op te vullen met 2 wedstrijden 18 m en
vraagt of er clubs kandidaat zijn om deze in te richten. Indien meer dan 2 kandidaten ,
zal geloot worden wie ze toegewezen krijgt. 2 clubs stellen zich kandidaat : WVS en
SHT.
Er wordt begonnen op zaterdag dwz dat er maar 2 vrijdagen meer zijn . WTD , ESM
en OSS 3 schieten op de 1ste vrijdag en SHT op de 2de vrijdag
ER WORDT OOK GEVRAAGD DE INRICHTENDE CLUB 2 DAGEN OP
VOORHAND TE VERWITTIGEN MET HOEVEEL JE GAAT SCHIETEN

*3 Aanvraag wedstrijd Jeugd WT
7 clubs vragen een datum aan die doorgegeven zal worden naar het bestuur PVL om
tegen september een volledige kalender te hebben
VHR vraagt of het mogelijk is bij hen over 2 zaterdagen jeugd wt te schieten , wegens
lokaal te klein. Groep 1 zou dan 22 sept komen en groep 2 op 29 september
Tevens ook per dag de groep opsplitsen in voor en namiddag
Bijdrage van 0.25 per schutter van noord en zuid naar jeugdrekening wordt afgeschaft.
In de plaats jeugd wt naar 3 euro : 2 euro wordt uitgekeerd naar de schutters en 1 euro
naar jeugdrekening om in de kampioenschappen tussen te komen. Dit om zowel noord
als zuid mleer ruimte te geven voor de prijsuitdeling. Momenteel gaat van de
inkomsten meer naar jeugd en semi interlands dan naar de deelnemers wt.
Op bestuursvergadering PVL zal ook voorgesteld worden om de semi interlands
bijdrage af te schaffen. Voorstel OSS : geen bonnen meer geven aan schutters maar in
de plaats terug aantal bonnen voorzien als er volle pot wordt geschoten als motivatie.
Zou dan uit kas pvl moeten komen.
*4 Overlopen reglementering WT
De reglementen worden aangepast conform de algemene vergadering van PVL
aangaande wintertornooi







Inleg 4 euro : 1.5 naar club en 2.5 naar wt zuid
25m iedereen grote 10
18m rec grote 10 , comp kleine 10
Wedstrijden die tellen : 7 hoogste waarvan er minstens 2 * 18m tussen zitten
Contact adressen aanpassen , voor SHE wachten op bestuursverkiezing.
Max met 1 type boog per sessie schieten blijft behouden

*5 Semi-interlands
Op 21 oktober recuve in ……. ?
Op 30 september recurve in LEL ingericht door PVL
Op 11 november compound in LEL ingericht door PVL
De veteranenkamp gaat op 09 december door in ….. ?

Rony vraagt dat elke club binnen de 14 dagen ( voor eind augustus ) de namen
doorgeeft van de compoundschutters die de compoundwedstrijd tegen noord willen
schieten. Uit deze lijst worden dan de schutters geselecteerd voor deelname.
*6 Prijsuitreiking , mm en kampioenschap van Limburg
De prijsuitreiking vindt plaats op 9 maart ingericht door SHE
Inrichten mm schieten : in SHT op datums 3,4,5,6 januari .Uitnodiging zal tijdig
verstuurt worden met juiste uren van de reeksen.
17 maart Kampioenschap van Limburg indoor in sporthal HAM
Ingericht door PVL alle inkomsten voor de kas PVL
Vrijwilligers gezocht om bestuur PVL te helpen
*7 Rondvraag
WVS .vraagt of voor de 18 m 2 blazoenen per doel gehangen mogen worden om
schutters met dikke pijlen de ruimte te geven om een klein 10 te schieten.
Zonder iemand anders zijn pijlen kapot te schieten

de

*8 de voorlopige kalender wordt rondgestuurd en eind augustus als de contact personen van
SHE gekend zijn na hun bestuursverkiezing wordt de definitieve kalender met reglementen
rondgestuurd.

Opgemaakt door
Rony Ernots

