
VERSLAG  VAN DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE NOORDERBOND  

GEHOUDEN OP 08/02/2017  BIJ  JOS VERBAETEN 

 

WELKOM : 

 Om 20.08 uur verwelkomde onze voorzitter Eddy alle 14 aanwezige  en hoopte op een 

vruchtbare vergadering 

Verontschuldigd:    

Afwezig: DKP Poppel en VKZ Zondereigen 

FINANCIEEL VERSLAG. 

Onze schatbewaarder Ludo gaf in het kort een overzicht van de in en uitgaven van de 

noorderbond . Het kasboek werd dan door de voorzitter en de schatbewaarder afgetekend 

voor akkoord.  Ludo werd bedankt voor zijn bewezen diensten . in 2016 heeft de nb een 

verlies gehad van ongeveer 120.00€. 

Er zijn nog verschillende vrije schutters welke uit betaald moeten worden( Frans gaat achter 

de rekening nummers aan van deze schutters zodat Ludo ook dit kan afwerken) 

Deze schutters hebben daar recht op en helpen de kalenderschietingen opkrikken. 

In de toekomst moet de schatbewaarder dit proberen te regelen voor het einde van het jaar 

zodat de nb met een nieuwe lei het seizoen kan aanvangen.  

BESPREKING NIEUW SEIZOEN . 

 Dat er geen vrije schutters meer zijn op de kalenderschietingen; als er schutters 

komen schieten welke niet in een van de reeksen staan dan worden  deze opgesteld 

in de 7é reeks . 

 Dat alle schutters van de Westerbond waarvan wij een gemiddelde hebben gekregen 

bij in de reeksen zijn ingedeeld. 

 Dat er 4 samenwerkingsschietingen zullen zijn . 

 Dat alle nb schutters ook  als volwaardige schutter kunnen deelnemen aan de 

schietingen in de Westerbond. 

 Dat er over het weglaten van schieturen nu niet gesproken zal worden nu de 

samenwerking met de Westerbond vastligt.  

                           

UITDELEN VAN DE SCHIETKAARTEN. 

Onze sportleider heeft  voor enkele clubs een pakje van het aantal  schutters welke u op uwe  

schietingen heeft gehad in 2016 bij , zodat u in totaal dan 120 kaarten in bezit heeft .de 

andere clubs zullen tijdig hun schietkaarten ontvangen van onze sportleider. 

 

UITDELEN VAN DE SCHIETKALENDERS. 

Onze sportleider moet deze nog laten drukken , maar ze zullen tijdig bezorgt worden. 

 

UIT DELEN VAN DE REEKS INDELINGEN 

Onze secretaris heeft deze nog niet klaar daar de ledenlijst van DKP Poppel nog niet binnen 

is . zodra deze binnen is zal Frans de reeksindeling bezorgen aan Jos zodat deze de stickers 

kan maken.  

 

WANNEER TE KAMPEN. 

Onze secretaris heeft deze voor iedere club bij en uitgedeeld.  

 

ONTSLAG VOORZITTER: Onze voorzitter  Eddy  doet er nog 1 jaar bij maar bij deze 

dringend nieuwe kandidaten gevraagd 

ONTSLAG SECRETARIS.   Ook onze secretaris Frans had al goed op tijd gemeld dat hij 

het secretariaat van de noorderbond zal waarnemen tot aan de algemene 



voorjaarsvergadering van 2017. Frans werd namens de Noorderbond bedankt voor zijn 

geleverde werk en mocht een cadeau in ontvangst nemen( waarop dan Frans alle aanwezige 

een consumptie aanbood als bedanking voor de goede samenwerking tijdens zijn 18 jaar dat 

hij het secretariaat heeft gerund 

( Dus ook hier dringend een kandidaat naar voor brengen) 

 

RONDVRAAG 

Jos Verbaeten vraagt welke clubs er weer stickers moeten hebben  en er word afgesproken 

dat de betaling samen met het lidgeld aan de nb moet gebeuren. , en  dan zal onze 

schatbewaarder  storten aan Jos Verbaeten;( prijs word 6.00€ daar ook de schutters van de 

Westerbond bij zijn opgenomen; Noh en Vec moeten een dubbel pakje en betalen ook 

dubbel) 

 

Ludo van Loon vraagt wat de inleg is op de Westerbond schietingen( 3.00€ ) 

Eric Jansen overloopt even de keizerschieting van de nb 

*Uitnodigingen versturen door KVV 

*Inschrijvingen binnen bij Eric Jansen 

*Eretekens  zorgt Jan Roelen voor 

*Stoppen zorgt KVV Voor (22mm) 

*Uit te keren geld zorgt KVV voor 

* Vanuit de nb zal Ludo van Loon 168.00€ storten om te verdelen tijdens de 

keizerschieting(daarbij nog de 1.00€ per schutter van de inrichtende club) 

Dat totaal bedrag delen door het aantal aanwezige schutters en dit is dan de middelprijs 

zowel bij de 12 als 20 m. de recurve 25m koningen en prinsen en de compound) 

* Scheidsrechter werd gevraagd aan Jan Roelen om dit te doen 

NOH Hoogstraten overloopt even het kampioenschap nb 

 Uitnodigingen versturen door NOH 

 Inschrijvingen binnen bij sportleider Jan Roelen 

 Bekers zorgt Jan Roelen voor 

 Scheidsrechter zorgt Noh voor 

   

 

-Aanbetaling aan de Noorderbond. Iedere club heeft van de secretaris een email  gekregen 

waarop het te betalen bedrag vermeld staat.  

HET REKENING NUMMER NB IS  IBAN  BE 69230031831578 

 

 

                

                                                                         DE SECRETARIS 

                                                                         Frans Roelen 

        

Na jaars vergadering NB 8/11/2017 bij  Jos Verbaeten 

 


