
KONINKLIJKE KEMPISCHE DOELSCHUTTERSBOND (K.K.D.B.) 
 

Verslag van de algemene voorjaarsvergadering van zondag 1 februari 2015 
 

Locatie: lokaal Sint -Sebastiaan Rijkevorsel, Dorp 47 te 2310 Rijkevorsel 
Aanvang: 9.30 uur   Einde: 10.40 uur 
 
Verwelkoming: 
 Frans Roelen opent de vergadering en vraagt één ogenblik stilte ter nagedachtenis van de 

overleden leden van de KKDB het voorbije jaar. 
 

Aanwezigheden: 
 Frans overloopt de aanwezigheidslijst en noteert de aanwezige, afwezige en verontschuldigde 

clubs. 
Aanwezig (14):  
WSS Westerlo, MEL Lier, NOH Hoogstraten, VNA Minderhout, KSH Hoogstraten, VEC Castelré, 
DNM Minderhout, KSM Merksplas, KVV Meerle, VKZ Zondereigen, DKP Poppel, SSW Wuustwezel, 
SSR Rijkevorsel en SSL Loenhout 
Verontschuldigd (1): DEW Westmalle 
Afwezig (7): SWZ Wechelderzande, SSS Schoten, NSS Nijlen, DMD Grobbendonk, EHV Veerle, 
DAN Nijlen en MVV Vlimmeren 
 

Voorstelling nieuwe bestuur: 
 Het vorige bestuur was volledig ontslagnemend. 
 Aansluitend stelt Frans de nieuwe bestuursleden één voor één voor en vraagt hen aan de 

bestuurstafel plaats te nemen. De algemene vergadering keurt de samenstelling van het nieuwe 
bestuur goed (e-mailadressen en telefoonnummers van de bestuursleden zijn toegevoegd): 
o Eddy Goris – voorzitter: e.goris@telenet.be – Gsm 0478/56.08.37 – Tel. 03/290.44.68 
o Frans Marijnissen – ondervoorzitter: mariafransmarijnissen@skynet.be – Tel. 03/669.53.29 
o Ludwig Pelgrims – secretaris: wsswesterlo@ssgw.be – Gsm 0485/39.03.20 
o Eric Schrauwen – schatbewaarder: schrauwen.eric@skynet.be – Gsm 0476/28.72.52 
o Frans Roelen – sportleider: frans.roelen@skynet.be – Gsm 0472/99.10.17 

 
Financiën: 
 Het kasverslag opgemaakt door de vorige schatbewaarder Hendrik Schrauwen wordt in het kort 

overlopen. De nieuwe penningmeester krijgt de rekeninguittreksels overhandigd. 
 Het rekeningnummer van de KKDB is: 

IBAN = BE57 4152 0470 1135 
BIC = KREDBEBB 
 

De nieuwe voorzitter Eddy Goris richt een dankwoord aan Frans Roelen voor het geleverde werk de 
voorbije jaren. 
 
KKDB- activiteitenkalender: 
Bij het overlopen van de kalender vult men de openstaande data voor de wedstrijden verder aan. Bij 
meerdere kandidaat-inrichters bepaalt loting de toekenning van wedstrijden. 
(NB = Noorderbond / WB = Westerbond / ZB = Zuiderbond) 
zondag 19 april 2015: 
Eerste selectiewedstrijd KKDB (NB)– NOH Hoogstraten – 14 uur - terrein Verbaeten, Bredaseweg 
39a te 2322 Minderhout 
zondag 3 mei 2015: 
Tweede selectiewedstrijd KKDB (ZB)– WSS Westerlo – 14 uur – terrein Asberghoeve, Asberg 2 te 
2260 Westerlo 
zaterdag 9 mei 2015: 
Keizerschieting KKDB – NOH Hoogstraten – 10 uur (jeugd 12 en 20 m) en 14 uur (25 m schutters) – 
lokaal Slommerhof 16 te 2320 Hoogstraten 
pinkstermaandag 25 mei 2015: 
Derde selectiewedstrijd KKDB (NB) – VEC Castelré – 14 uur - terrein Verbaeten, Bredaseweg 39a te 
2322 Minderhout 



 
zondag 21 juni 2015: 
Vierde selectiewedstrijd KKDB (NB) – DNM Minderhout – 14 uur - terrein Verbaeten, Bredaseweg 
39a te 2322 Minderhout 
zondag 2 augustus 2015: 
KKDB -kampioenschap – VEC Castelré – 14 uur - terrein Verbaeten, Bredaseweg 39a te 2322 
Minderhout 
zondag 16 augustus 2015: 
Bondenkamp (KKDB tegen gewest Essen) WB– SSL Loenhout – 14 uur - terrein Beemdenweg 39 te 
2990 Loenhout 
zondag 13 september 2015: 
KKDB- kampioenschap 3 Pijlen – DKP Poppel – 14 uur – terrein/lokaal Steenweg op Baarle 80 te 
2382 Poppel  
Opmerking: Indien mogelijk een buitenschieting, anders een in doorschieting. 
woensdag 28/10/2015: 
Bestuursvergadering – 20 uur – lokaal SSR Rijkevorsel, Dorp 47 te 2310 Rijkevorsel 
zondag 29/11/2015: 
Algemene najaarsvergadering – 9.30 uur – lokaal SSR Rijkevorsel, Dorp 47 te 2310 Rijkevorsel 
 
Werking van de KKDB: 
 Her werking van het huidige schietreglement van de Kempen 
 Uitwerken van een nieuwe formule voor de Bondenkamp tussen de KKDB en het gewest Essen 

met bijzondere aandacht voor de toekomstige samenstelling van de Kempense ploeg, waarbij de 
verschillende bonden gezamenlijk één ploeg vormen en het onderscheid Noorder -, Wester- en 
Zuiderbond wegvalt. Overleg in de toekomst met het bestuur van het gewest Essen is 
noodzakelijk. 

 Overweging om individuele aansluiting van leden toe te laten als hun club niet meer bij de KKDB 
aansluit. Wie als individueel lid aansluit, betaalt een bijdrage van 5 EURO en  de kkdb zorgt voor 
een verzekering voor deze bepaalde schutter. Sluiten de ‘afgehaakte’ clubs terug aan? Kan er 
een bepaalde stimulans gegeven worden? 

 Verzoek om de ledenlijsten van de verschillende clubs voor 1 maart 2015 in te dienen bij de 
sportleider Frans Roelen, die deze op zijn beurt zal bezorgen aan de andere leden van het 
bestuur: 
o clublidgeld = 15 EUR 
o individueel lidgeld = 1 EUR 
o bijdrage voor de recurve koning op de Keizerschieting = 2,50 EUR.  
o De jeugd- en compound koningen betalen ter plaatse zelf hun inleggeld. 

 Men vraagt aan de clubs voor hun leden een verzekering af te sluiten. 
 Om zoveel mogelijk clubs aan te trekken wordt er overwogen om ook clubs buiten de Kempen 

toe te laten via ‘open’ wedstrijden, m.a.w. de selectiewedstrijden ook openstellen voor niet –
KKDB -leden. 

 Enkel de stopkoningen van de aangesloten clubs kunnen deelnemen aan de Keizerschieting van 
de KKDB. De koningen dienen verder lid te zijn van de KKDB. Plaatsvervangers zijn niet 
toegelaten. 

 De clubs zorgen bij inrichting van wedstrijden zelf voor de scheidsrechters (één of twee 
naargelang het aantal schutters minder of meer dan 70 bedraagt). 

 Er zouden nog 6 wisselbekers in het bezit zijn van clubs die momenteel geen lid meer zijn van 
de Kempen. Deze bekers dienen terug te keren naar de KKDB. 

 Tot op heden beheerde Marie -Claire Van Deun de website van de KKDB. Kunnen de 
uitnodigingen, uitslagen, verslagen, … van de KKDB opgenomen worden als een onderdeel van 
de website www.dehandboogsporter.be? 

 
Rondvraag: 
 KSM Merksplas:  

Kunnen er in de toekomst (waar mogelijk) steeds 2 personen per lijn aan de schietlijn 
verschijnen om tijd te besparen, wat het wedstrijdverloop ten goede komt? Kan de lijst met 
scheidsrechters opgevraagd worden? 

 DNM Minderhout: 
Kan er in de toekomst op de vergaderingen van de KKDB steeds één persoon per club aanwezig 



zijn in het publiek? Bij stemming kan er geen volmacht gegeven worden. De bestuursleden 
stemmen niet mee.  
Kan het schietreglement van 2007 (laatste versie?) terug als basis genomen worden? Jos 
Verbaeten vraagt om het reglement voor iedereen op dezelfde manier toe te passen. 

 SWZ Wechelderzande brengt de gevraagde bekers van de KKDB terug. 
 MEL Lier vraagt aan het nieuwe bestuur om bijzondere aandacht te hebben voor het volgen van 

de wettelijke bepalingen bij het herwerken van de statuten van de vzw (oproeping en 
stemming). 

 
De voorzitter sluit omstreeks 10.40 uur de vergadering af. 
 
 
De Secretaris, 
 
 
 
 
Ludwig Pelgrims 
 
 
 


