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Verslag voorjaarsvergadering KKDB zondag 5 februari 2017
1/Welkom
* Om 09,30 uur opende de voorziter de vergadering wenste iedereen welkom en vroeg
een minuut stilte voor de overleden schutters, famillieleden en vrienden,
2/ Aanwezig -afwezig,
* DEW verontschuldigd
* Afwezig -DKP-KSS-VKZ
3/ Goedkeuring verslag najaarsvergadering van zondag 27 november 2016
* Geen opmerkingen-verslag goedgekeurd
4/ Kasverslag
* Geen wijzigingen sinds najaarsvergadering -goedgekeurd.
Balans positief,
5/ Sportverslag
* Sportverslag niet meer voorgelezen -zie najaarsvergadering 2016
6/ Uitreiking speldjes.
* Speldjes welke verdiend werden in 2016 werden op de najaarsvergadering uitgedeeld,
Frans Roelen vroeg wie in de toekoms de verantwoordelijkheid voor de speldje op zich
zou nemen,
* Eddy Goris zal die verantwoordelijk voorlopig nemen,
7/ Voorstel tot samenwerking van noorderbond en westerbond binnen de koepel KKDB
* Alles hiertomtrent is reeds besproken tussen het bestuur noord en west
Er zal eerst een evaluatie gemaakt worden voor 2017 , nadien eventueel verbeteringen
en aanpassingen aanbrengen,
Overzicht kalender KKDB Bondenkamp,
Jos Verbaeten melde dat hij misschien wat voorbarig geweest is met het aanvaarden van
den bondenkamp,
hij had alles gewikt en gewogen en kwam tot de vastelling dat het
inrichten van een bondenkamp heel wat onkosten met zich meebrengt,
Een reclame
boekje samenstellen zag hij en zijn clubleden niet zitten,
Na heel wat heen en weer gepalaver, kwam volgende oplossing uit de bus,
Er zal 3 Euro inleg gevraagd worden aan de Kempische deelnemers, Eddy Gorrens zal
met de voorzitter van Essen gaan praten over dit voorstel, indien zij hiermee niet
akkoord gaan zal de KKDB 3 Euro per deelnemende schutter van Essen aan DMN
betalen, in dit geval zal er bij de volgende inrichting in Essen ook geen 3 euro van de
Kempische schutters gevraagd worden,
verder verslag zie onderaan,
8/ Vraag om ranking te maken over de 4 samenwerkingschietingen,
* Gezien de verschillen van de aard van de schietingen is het niet mogelijk om een ranking
te maken,
9/ Huldiging aftredende bestuursleden,
* Frans Roelen en Ludwig Pelgrims hebben om diverse reden ontslag genomen als
sporleider en secretaris- Als dank voor hun inzet werd hen een kleine attentie overhandigd,
Bedank Frans -bedankt Ludwig,
10/ Ledenlijsten,
De ledenlijsten moeten gestuurd worden naar Frans Roelen en Eddy Goris
Frans Roelen-Email -frans.roelen@skynet,be
Eddy Goris -E mail -e.goris@telenet,be

11/ Lidgeld,
* LIDGELD 15 EURO PER CLUB + 1 EURO PER INGESCHREVEN LID OP LEDENLIJST
KEIZERSCHIETING 2,50 RECURVESCHUTTERS; COMPOUND EN JEUGD BETALEN TER PLAATSTE,
Te BETALEN VOOR 1 MAART 2017
Rondvraag
* Frans Roelen deelt mee dat bij hem nog bekers staan van de KKDB en nog allerhande
papieren,
Eddy Goris zal Frans een bezoekje brengen en hem verlossen van deze kwaaltjes.
Kalender en toelichtingen KKDB 2017
zaterdag 20 mei Keizerschieting KKDB bij KVV Meerle Kerkstraat in Meerle
Uitnodigingen verzonden door KVV
Inschrijvingen binnen bij KVV
Eretekens wisselgeld door KVV
Aan deze schieting kan enkel deelgenomen worden door de stoppenkoningen
Schieturen, De wedstrijd vangt aan om 14,00 uur voor alle schutters ,
Zowel 12-20 en 25 meters
Inleg 2,50 Euro, Voor recurve schutters te betalen samen met het lidgeld,
Compound en jeugd dienen bij deelname op dag gebeuren te betalen
Zondag 6 augustus 2017 kamp,KKDB Nieuwe Olijftak Hoogstraten(Terrein Verbaeten)
Uitnodingen verzonden door
NOH
Inschrijvingen binnen 1 week op voorhand bij NOH
Hoe verloopt de wedstrijd -Volgens gemiddelde KKDB
Eretekens -Worden aangekocht door NOH
Inschrijvingsgeld -3,50 Euro
Verdeelsleutel -NOH 2 Euro - KKDB 1,50 Euro
Uitslag wordt gemaakt door NOH
Wie kan kampioen schieten -De hoogste schutter van iedere kategorie,
Aanvang 14,00 uur.
Zondag 20 augustus 2017 , bondenkamp ingericht door DNM (terrein Verbaeten)
Uitnodigingen verstuurd door DNM
Inschrijvingen binnen bij DNM voor 9 augustus bij DNM
Samenstelling ploegen door DMN
Uitslag zal gemaakt worden door DNM
Kontact met Essen -Eddy Goris
Wie mag deelnemen -Iedereen kan deelnemen, de kandidaten zullen gerangschikt
worden volgens gemiddelde KKDb en reeks waarin ze schieten,
Indien teveel kandidaten zullen de hoogst gemiddelde eerst in aanmerking komen,
Kampioenschap 3 pijlen KKDB ingericht door VEC Castelré op 15/16/17 september 2017
Uitnodigingen verstuurd door VEC
Inschrijvingen, binnen bij VEC
Inschrijfgeld - 5 Euro
Verdeelsleutel -3 Euro prijzengeld - 2 Euro inrichters
Er wordt geschoten op 18 meters op 25 meter blazoen, een 3 spot blazoen kan op aanvraag
bekomen worden,
Schieturen-vrijdag -zaterdag 19,00 uur, zondag 09,30 -14,00-en 19,00 uur,

Deze schieturen blijven behouden bij minstens 5 schutters per reeks,
De nodige adressen en gegevens van de inrichtende clubs zullen vermeld staan op de
uitnodigingen van de schieting
Samenwerkingsschietingen NB-WB
20/21/22 april Rijkevorsel
5/6/7 mei Nieuwe Olijftak Hoogstraten
26/27 mei Loenhout
8/9/10/11 juni Castelré,
25 oktober 2017 bestuursvergadering KKDB 20. uur -Lokaal Rijkevorsel
26 november 2017 algemene najaarsvergadering KKDB 09.30 uur Lokaal Rijkevorsel
Einde vergadering 10,55
Verslag opgemaakt door Jos Verbist,
Voor het bestuur KKDB
Voorzitter
get, Eddy Goris

