
VERSLAG VAN DE NAJAARSVERGADERING VAN DE NOORDERBOND 

GEHOUDEN 04/11/2015  BIJ JOS VERBAETEN. 

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

verwelkomde hij de 16 aanwezige personen.( dit is 2 meer als vorig jaar) 

Alle clubs aanwezig behalve VKZ  

Onze voorzitter vroeg een ogenblik stilte voor de overleden leden en familieleden van de nb.  

SPORTVERSLAG: Het sportverslag van 2015 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 zal een positief saldo zijn van iets boven de 100.00€  

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 blijven dan ook volgend jaar in hun reeks 

staan; de andere worden geklasseerd volgens hun behaalde gemiddelde)  

Er werd aangehaald dat het verschil van deelnemers tijdens de kalenderschietingen van de minste 65 en de 

meeste  99 dan 34 schutters bedroeg. 

VOORSTELLEN :   er zijn dit jaar geen voorstellen binnen gekomen.  

Criterium. 

De winnaar dit jaar is VKZ Zondereigen met 35 punten, de trofee moet eerst herstelt worden en zal dan bezorgt 

worden 

dan hier de uitslag Vkz 35 - Vna 25 – Kvv 22 –Vec 20 – Dkp 19 – Noh 16 – Dnm 14 -  Ksh 9 – Ksm 1 -  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 130.96€ / DNM 189.85€ /  KSH 41.92€ /KSM 19.50€ 

/KVV 255.35€ /NOH 288.52€ /  VEC 399.03€ / VKZ 76.67€ /VNA 216.48€ VRIJE 69.91€  en ook nu kan Ludo 

overgaan tot de storting van de bedragen. 

Rozenprijzen. 

Onze secretaris heeft deze van de 12  en 20 meter overlopen en werden deze eretekens uitgereikt.  

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

Allerlei;   Onze secretaris overloopt per wedstrijd het aantal schutters per club wat heeft deelgenomen ;totaal 

geleverd schutters  Vec 142, Noh 107, Kvv 107, Vna 72, Dnm 67, Dkp 50, Vrije 37, Vkz 35, Ksh 20, Ksm 10 

totaal 647 schutters . 

KALENDER 2016 

Deze is naar alle clubs opgestuurd en wordt nu nog eens overlopen. Er zijn geen wijzigingen alleen Vna meld 

dat zij op 28 mei de keizerschieting van de nb zullen inrichten en Ksh meld dat zij geen wedstrijd zullen 

inrichten( Bij het schrijven van dit verslag overweegt Vec of zij dan deze wedstrijd zullen overnemen zodat er 

toch nog altijd 9 nb wedstrijden blijven bestaan( lokaal vrij??????) 

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. 

Ludo Boudewijns meld dat er tijdens de 1é nb wedstrijd bij Dkp, Renting Floris van Kvv op 25 meter heeft 

geschoten en verder heel het jaar op 20 meter ( zeker niet moedwillig) 

Jos Verbaeten vraagt of het niet zinvol is om het geld van de rozenprijzen voor de jeugdreeksen ook mee te 

storten zodat de clubs dan zelf wel of niet een ereteken kopen dit in afspraak met de schutter. 

Ook wat betreft de schieturen tijdens de nb schietingen haalt Jos 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 . 

Ludo van loon heeft nog altijd zijn bedenkingen bij de viering van het 70 jaar schutter zijn van Frans Hereijgers  

Al de anders clubs hadden niets te melden . 

 

 



WAT MET DE KKDB/.Frans meld dat er op woensdag 18 november een verzoeningsvergadering is gepland in 

Westerlo met een afvaardiging van het bestuur van de zuiderbond( Frans Roelen en Jan Roelen en Jos Verheyen 

zullen al zeker naar deze vergadering gaan, praten kan wonderen doen; en op 19 november heeft dan de 

zuiderbond hun algemene vergadering en zullen wij misschien meer weten) 

 

ONTSLAG; 

Tijdens de vergadering meld onze voorzitter Eddy Goris dat hij aan het einde van 2016 al zijn taken naast zich 

neerlegt. 

Wat betreft het secretariaat wat al 16 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 . 
  

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 VOORJAARSVERGADERING OP 10/02/2016    BIJ JOS VERBAETEN 

         VOLGENDE NAJAARSVERGADERING       OP 09/11/2016   BIJ JOS VERBAETEN   

 


