
VERSLAG VAN DE NAJAARSVERGADERING VAN DE NOORDERBOND 

GEHOUDEN 08/11/2017  BIJ JOS VERBAETEN. 

 

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

vergadering en verwelkomde hij de 14 aanwezige personen. 

Verontschuldigd: KSH Hoogstraten, Eric Jansen en Jan Roelen 

Afwezig:  VKZ Zondereigen. 

 

Opening: Voorzitter Eddy Goris opende om 20.05 de vergadering en merkte op dat de 

bestuursleden van de nb zich best wat meer op wedstrijden moesten laten zien. Eddy melde 

ook nog dat de sportleider van de nb dit jaar 30 jaar bezig is en dat de nb daar het nodige voor 

moest doen om Jan te bedanken. verder wenste  Eddy iedereen nog veel succes en verliet dan 

als aftredende voorzitter de vergadering. 

 

Overname: Ludo van Loon als schatbewaarder nam dan het roer in handen en leiden de 

vergadering. 

  

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

voorbije jaar. 

Het verslag werd ook even rondgedeeld zodat iedere aanwezige het even kon inkijken. 

 

SAMENWERKING NOORD. WEST.  

Frans Roelen had een tijdje geleden een opsomming gemaakt van punten welke best 

besproken zouden worden om tot een goede samenwerking te komen tussen deze 2 bonden     

( alle clubs hebben die toen ontvangen en hebben deze reeds kunnen bespreken in hun club. 

 

1e:  Onder welke naam gaat deze samenwerking verder gebeuren. 

Het voorstel vanuit de nb is de naam KKDB behouden zodat de deur blijft openstaan voor 

eventuele toetreding van clubs buiten nb en wb. 

 

2é: Gaan we de vzw KKDB behouden ? 

Voorstel vanuit de nb is deze te behouden , maar dringend als er een nieuw bestuur is 

aanpassingen door te voeren. 

 

3é: Samenstelling kalender 2018: 

Voorstel vanuit de nb om dit gezamenlijk te doen op de vergadering van de kkdb op 26 

november, alle nb schietingen liggen voorlopig vast. 

 

4é: Wat gaat er gebeuren met de gelden van de Noorder en Westerbond; 

Voorstel vanuit de Nb is dat alle geldelijke verrichtingen vanaf Nieuwjaar zouden gedaan 

worden via de kkdb en dat de bestaande gelden van Nb en WB worden bevroren. 

 

5é: Hoeveel wedstrijden komen er in aanmerking? 

Voorstel vanuit de nb is dat iedere aangesloten vereniging 1 bondschieting per jaar inricht       

( wat zij verder willen inrichten moet iedereen zelf weten maar worden niet als samenwerking 

mee opgenomen) 

Maar als er andere schietingen worden ingericht deze niet te doen op datums dat er 

bondschietingen zijn bij de aangesloten clubs. 

 

 



6é: Welke wedstrijden blijven er zeker behouden voor de kkdb. 

De keizerschieting, bekerschieting kkdb en bondenkamp blijven zeker bestaan, er word vanuit 

de nb ook voorgesteld om op de keizerschieting ook de prinsen toe te laten om voldoende 

deelnemers op deze wedstrijd te hebben. dus 12 en 20 meter terug naar de voormiddag , met 

ook hun prinsen. 

 

7é: Voorstel om vanaf 1 september alles gezamenlijk te laten doorgaan. 

Vanuit de nb word er voorgesteld om vanaf de eerste bondschieting over te gaan tot de 

samenwerking. 

 

8é : Hoe gaan de wedstrijden eruit zien die gezamenlijk worden ingericht; 

Vanuit de nb word er voorgesteld om alle bondschietingen te laten verlopen zoals zij nu bij de 

Westerbond gebeuren, en dat de winterschietingen volgens het bestaande grensschutters 

systeem zouden gebeuren. 

 

9é: OP welke uren kan er geschoten worden. 

KSM . DNM en  DKP  stellen voor om vrijdag avond, zaterdag vanaf 17.00 uur en zondag 

voormiddag te laten schieten ( dus geen zondag namiddag en avond niet meer) NOH . KVV 

.VNA .VEC (welke aanwezig waren op de vergadering) willen alles behouden zoals het nu 

gebeurt. 

 

10é :Hoe gaat het financiele van de bondschietingen verlopen ( alles op 1 lijn) 

Vanuit de nb word er voorgesteld om het schietgeld te verhogen naar 4.00€ , maar de 1.00€ 

verhoging integraal voor de inrichter. 

 

11é : Wat met de lidgelden die er nu betaald worden per schutter en per club; 

Vanuit de nb word er voorgesteld om zoals dat nu gebeurt met de betaling aan de kkdb om dit 

te behouden. 

 

12é :Blijven in 2018 de keizerschieting van de nb en het kampioenschap nog bestaan? 

Vanuit de nb word er gesteld om vanaf 2018 te gaan samenwerken, dus deze komen te 

vervallen.(Kvv en Vec) 

 

13é : Motivatie in de clubs beter zodat schutters weten wat de bedoeling is van de 

samenwerking met de Westerbond. 

Er zijn schutters welke echt niet weten wat de bedoeling was van de 

samenwerkingsschietingen. Er word op aangedrongen dat de club besturen al hun schutters 

moeten inlichten om deze samenwerking een voldoende kans te geven om te kunnen lukken. 

 

14é :Moet er voor de wedstrijden aan voorinschrijven gedaan worden? 

Voor clubs met een weinig aantal doelen is dit misschien wel wenselijk, maar dan moet het 

tijdig aan de andere clubs worden medegedeeld. 

 

15é : Alle verdiende schietgelden door storten; 

Vanuit de nb gebeurt dit al bij iedere schieting aan de nb , nu zal dat dan aan de kkdb moeten 

gebeuren. 

 

16é :Wat met de winter competitie van grensschutters, wb en mini indoor. 

Er word vanuit de nb voorgesteld om 1 wintercompetitie te houden waar dan een beurtrol zou 

opgemaakt worden voor de inrichting van deze wedstrijden;( mini indoor staat  los van nb ) 



Criterium. 

De winnaar dit jaar is VEC EN DNM daar dit met of zonder de  2 samenwerkingsschietingen 

zo uit komt , met 37 of 32  punten, de trofee zal bezorgt worden daar hij nu nog bij Jan Roelen 

is .dan hier de uitslag DKP 27 -  KVV 25 –NOH 25 – VNA 24 – VKZ 7 -  KSH 0 – KSM 0 

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

 

Ontvangsten schutters nb 

De secretaris had deze bij en heeft deze ondertussen verder aangepast en naar alle clubs 

gestuurd. Ook de verdiende schietgelden op de wedstrijden van de Westerbond zijn mee 

verrekend en zullen dus mee gestort worden. 

 

Rozenprijzen. 

Het verdiende geld is bij verwerkt bij de ontvangsten.  

 

3Pijlen wedstrijd :  deze is bij Vec door gegaan,en de geld prijzen zijn bijna allemaal al 

uitgedeeld.. 

    

KALENDER 2018 

Deze is nog niet rond en men wacht de vergadering samen met de Westerbond  af . 

 

LEDENLIJSTEN 

Frans Roelen zal de tot nu toe bezittende ledenlijst naar iedere club sturen zodat zij die 

kunnen  nazien en eventueel aanpassen en dan terug naar hem sturen zodat hij die kan 

bezorgen bij wie hij uiteindelijk moet zijn( binnen sturen voor 1 februarie)  

Frans zal de ledenlijsten blijven controleren en bijhouden.. 

  

Rondvraag. 

 Jos Verbaeten vraagt of het niet mogelijk is om de transfer periode  te verplaatsen naar 1 

september tot 30 september; 

Jos meld ook dat hij op de vergadering van de kkdb op 26 november niet aanwezig kan zijn ; 

Frans Roelen drinkt erop aan dat in het bestuur van de kkdb best 3 personen zetelen vanuit de 

nb en 3 vanuit de Westerbond; verders geen bemerkingen. 

 

 
DAN DANKT ONZE SCHATBEWAARDER ALLE AANWEZIGE VOOR HUN IN BRENG EN AANWEZIGHEID  
EN SLUIT BIJ DEZE DE VERGADERING. 

  

                                                                                                                 

ROELEN FRANS 

                                                                                                                                          
 

 


