
VERSLAG VAN DE NAJAARSVERGADERING VAN DE NOORDERBOND 

GEHOUDEN 09/11/2016  BIJ JOS VERBAETEN. 

 
Na  een ogenblik van wachten eventueel op vkz Zondereigen opende voorzitter Eddy de vergadering en 

verwelkomde hij de 15 aanwezige personen. 

Verontschuldigd: KSH Hoogstraten 

Afwezig:  VKZ Zondereigen. 

 

SPORTVERSLAG: Het sportverslag van 2016 werd door onze sportleider Jan voorgelezen. 

Jan werd door onze voorzitter bedankt.  

  

FINANCIEEL OVERZICHT : Onze schatbewaarder Ludo gaf een beknopt verslag van  het voorbije jaar. 

Er waren nog enkele stortingen niet uitgevoerd. 

 

Terugblik van het voorbije seizoen. 

De nb schietingen zijn in de vorm zoals ze nu bestaan goed verlopen maar het aantal schutters is wel lichtjes 

gedaald . Onze secretaris heeft naar alle clubs de algemene uitslag van de kalenderschietingen  gestuurd. hierop 

kwamen enkele  opmerkingen en deze zijn aangepast.( Frans legt uit dat de schutters welke in het groen staan dit 

jaar hun minimum van 5 schietingen gedaan hebben, in het bruin dit jaar en vorig jaar samen minstens 5 

schietingen en in het rood de laatste 2 jaar geen 5 schietingen samen en zullen dan volgend jaar naar de 7é  reeks 

geplaatst worden ; de andere worden geklasseerd volgens hun behaalde gemiddelde) 

  

VOORSTELLEN :   er zijn dit jaar geen voorstellen binnen gekomen.  

 

Criterium. 

De winnaar dit jaar is VKZ Zondereigen met 32 punten, de trofee zal bezorgt worden 

dan hier de uitslag VKZ 32 - VNA 25 – KVV 25 –NOH 23 – VEC 15 – DNM 15 -  DKP12 – KSH 2 – KSM 0 

en nu kan Ludo overgaan tot de storting van de bedragen. 

 

Ontvangsten schutters nb 

De secretaris had deze naar alle clubs gestuurd zodat zij dit thuis rustig hebben kunnen controleren. Er kwamen 

toch nog enkele opmerking en deze zijn aangepast ;DKP 105.63€ / DNM 290.90€ /  KSH 16.70€ /KSM 24.17€ 

/KVV 238.05€ /NOH 212.94€ /  VEC 313.16€ / VKZ 79.76€ /VNA 215.78€ VRIJE 114.93€  en ook nu kan 

Ludo overgaan tot de storting van de bedragen. 

 

Rozenprijzen. 

Onze secretaris heeft deze ook naar de clubs gestuurd, hier kwamen geen opmerkingen en het verdiende geld is 

bij verwerkt bij de ontvangsten.  

 

3Pijlen wedstrijd :  deze is bij onvoldoende aantal deelnemers door DKP afgelast. 

    

KALENDER 2017 

Deze is nog niet naar alle clubs opgestuurd er wordt nu nog gewacht tot na de vergadering samen met de 

Westerbond . 

 

LEDENLIJSTEN 

Onze secretaris heeft voor iedere club de tot nu toe bezittende ledenlijst bij die in iedere club moet nagezien en 

eventueel aangepast worden. Iedere club heeft ook een lijstje gekregen met al hun taken die zij moeten uitvoeren 

alvorens de ledenlijst terug te bezorgen aan het secretariaat. 

  

Rondvraag. 

Wat betreft de schieturen tijdens de nb schietingen haalt men aan dat het misschien zinvol is om ook de zondag 

namiddag weg te laten ( voorstel is om de schieturen als volgt voor te leggen tijdens de voorjaarsvergadering; 

Vrijdag inschrijven tussen 19.00 en 20.00 uur; zaterdag tussen 17.00 en 20.00 uur ; zondag voormiddag tussen 

9.00 en 11.00 uur en zondag avond tussen 17.00 en 20.00 uur . 

Misschien vrije schutters bij in de reeksen plaatsen. 

 

 

 

 



WAT MET DE KKDB???? 

Frans meld dat er op dinsdag 15 november een vergadering is gepland in Loenhout met het bestuur van  de 

Westerbond om tot een samenwerking te komen voor de bondschietingen I.P.V. de selectiewedstrijden. 

 

ONTSLAG; 

Tijdens deze vergadering meld onze voorzitter Eddy Goris dat hij al zijn taken naast zich neerlegt. 

Wat betreft het secretariaat wat al 17 jaar in handen is van Frans Roelen komt tijdens de algemene 

voorjaarsvergadering van 2017 een einde; 

Dus zal men dringend moeten gaan uitkijken naar opvolgers voor deze 2 plaatsen . 

Jos Verbaeten stelt voor dat er van iedere noorderbond club best iemand in het bestuur zetelt 
  

DAN DANKT ONZE VOORZITTER ALLE AANWEZIGE VOOR HUN IN BRENG EN AANWEZIGHEID  

EN SLUIT BIJ DEZE DE VERGADERING. 

  

DE SECRETARIS maximum tot februari 2017 

                                                                                                                 

ROELEN FRANS 

                                                                                                                                          

PS/// VOLGENDE NB BESTUURSVERGADERING OP 01/02/2017   BIJ JOS VERBAETEN 

         VOLGENDE VOORJAARSVERGADERING    OP 08/ 02/2017   BIJ JOS VERBAETEN 

         VOLGENDE NAJAARSVERGADERING          OP 08/11/2017    BIJ JOS VERBAETEN   

 


