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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
ZONDAG 29 NOVEMBER 2015
Locatie: lokaal Sint-Sebastiaan Rijkevorsel, Dorp 47 te 2310 Rijkevorsel
Aanvang: 9.32 uur

Einde: 10.56 uur

Aanwezig: DKP Poppel, DNM Minderhout, KSH Hoogstraten, KSM Merksplas, NOH Hoogstraten, VEC
Castelré, VNA Minderhout, DEW Westmalle, SSL Loenhout, SSR Rijkevorsel, KME Lier en WSS
Westerlo
Verontschuldigd: KVV Meerle
Afwezig: VKZ Zondereigen, SSW Wuustwezel en DAN Nijlen
Verwelkoming
 Voorzitter Eddy Goris opent de vergadering en vraagt om de ingevulde en gehandtekende
aanwezigheidslijst en volmachtbrieven per club aan Ludwig Pelgrims af te geven.
 De aanwezigheden worden overlopen.
Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van woensdag 10 juni 2015
 De KKDB is volgens de statuten een unitaire bond geworden. Herman Van Mensel merkt op dat
er in de statuten nog verwijzingen zijn naar de Noorder-, Wester- en Zuiderbond en vraagt om
dit na kijken.
 Ludwig Pelgrims haalt aan dat in het sportreglement de Noorder- en Westerbond nog wel
gewestelijke vertegenwoordigers hebben om binnen de KKDB voldoende draagvlak te creëren.
 Marc Roovers (ondertussen niet meer actief als schutter) is nog foutief vermeld in het
sportreglement als afgevaardigde voor de Westerbond.
Voorstel om vanaf 2017 één van de twee Algemene Vergaderingen van de Kempen op een
andere locatie dan Rijkevorsel te houden
 Voorlopig blijft Rijkevorsel het vergaderlokaal van de Kempen, maar als de Zuiderbond terug tot
de KKDB wil toetreden, kan opnieuw over de locatie gesproken worden.
Evaluatie van de verzoeningsvergadering tussen de KKDB en de Zuiderbond van
woensdag 18 november 2015 te Westerlo
 Ludwig Pelgrims somt de voornaamste aandachtspunten op waarover gesproken is.
 Manasses Smets, voorzitter van WSS Westerlo, deed een oproep aan alle regionale bonden
binnen de provincie Antwerpen om samen te werken en te komen tot een unitaire bond binnen
de provincie Antwerpen. Zich telkens moeten afvragen welke schieting onder welke regionale
bond valt, vergroot de kans op onduidelijkheden en vergissingen en is niet praktisch. Meer
schutters aan de schietlijn krijgen is het motto. De clubverantwoordelijken worden verzocht hun
clubleden voor deelname aan wedstrijden meer te sensibiliseren. Minder en eenvoudigere
reglementen en de inrichters meer vrijheid in het geven van prijzen/medailles en hen meer het



wedstrijdverloop laten bepalen afhankelijk van de omstandigheden van de locatie zou een stap
in de goede richting zijn.
De Zuiderbond verkiest om indoorschietingen te geven, waar bij de KKDB het accent legt op
buitenschietingen. Het huren van een terrein en doelen wordt als een aanzienlijke kost ervaren.
Er kan besloten worden dat de draagkracht van een club (een eigen lokaal, terrein, doelen, …
hebben of moeten huren), voldoende helpers en voldoende financiële middelen hebben, bepaalt
wat voor een soort wedstrijd de club al dan niet aankan.

Potentiële samenwerking tussen de KKDB en het Provinciaal Verbond Antwerpen (PVA),
de provinciale afdeling van de Handboogliga
 Op 2 november 2015 deed het bestuur van PVA een oproep aan de bestuursleden van regionale
bonden die aanwezig waren op de vergadering van PVA te Zandhoven om samen te werken.
 Frans Roelen en Ludwig Pelgrims willen op de bestuursvergadering van PVA op 7 december
2015 te Zandhoven namens de KKDB verkennende gesprekken voeren. Ze krijgen op de
Algemene Vergadering hiervoor de machtiging.
 Frans Roelen beklemtoont dat de kalender van de KKDB past in de kalender van PVA. PVA
organiseert momenteel jaarlijks twee outdoorschietingen: een Provinciaal Kampioenschap 25 m
1 en 3 Pijlen en een jeugdwedstrijd op de lange afstand. De selectiewedstrijden van de KKDB
zouden deze buitenschietingen kunnen aanvullen zodat er een volwaardige provinciale
outdoorkalender kan ontstaan. Het Gewest Essen heeft ook geen buitenschietingen en Frans wil
nog even de positie van de Zuiderbond tegenover dit initiatief afwachten.
 Ludwig Pelgrims merkt op dat PVA wel een volwaardige indoorkalender heeft. Meer deelnemers
aan de schietlijn krijgen vanuit de verschillende provinciale clubs zou wenselijk zijn om de
KKDB-wedstrijden terug meer uitstraling te geven.
 Ludo Van Loon haalt aan dat er momenteel 28 clubs zijn binnen de provincie Antwerpen die
aangesloten zijn bij de Handboogliga en tegelijk bij PVA. Deze clubs hebben aan de
Handboogliga een clubbijdrage van 100 EUR betaald. Hij stelt voor om in de toekomst om
praktische redenen het reglement van World Archery en FITA te hanteren en om meer aandacht
te hebben voor het organiseren van 25 m 3 Pijlen wedstrijden in de zomer. Een betere spreiding
tussen 25 m 1 Pijl en 3 Pijlen wedstrijden zou de betrachting moeten zijn.
 Jos Verbaeten merkt op dat PVA als onderafdeling van de Handboogliga geen provinciale
subsidies meer ontvangt en dat het samenvoegen van PVA en KKDB moeilijk zal zijn. Kunnen er
terug meer leden naar BLOSO toe voorgelegd worden? Een verhaal dat ongetwijfeld vervolgd
wordt.
Voorlopig kasverslag en voorstelling van de begroting 2016
 Schatbewaarder Eric Schrauwen deelt de saldi van de zicht- en spaarrekening mee en overloopt
de inkomsten en uitgaven van 2015.
 Uitgaande van hetzelfde aantal schutters als in 2015 zou de begroting 2016 een geraamd batig
saldo van 280 EUR moeten hebben.
 Eric deelt mee dat het terug in orde gekregen hebben van de statuten van de vzw zware
onkosten zijn geweest.
Sportverslag 2015
 Sportleider Frans Roelen leest het sportverslag van 2015 voor en overloopt het verloop van de
verschillende organisaties.
 Voorzitter Eddy Goris bevestigt dat 122 deelnemers met de Bondenkamp in Loenhout een prima
opkomst is en dat het Kampioenschap 3 Pijlen te Poppel ondanks de 26 deelnemers een
plezante wedstrijd was mede door de nieuwe wedstrijdformule (vlot verloop en tijdig gedaan).
 Eddy merkt tevens op dat bij de Bondenkamp te Loenhout vele doelen te schuin stonden wat
resulteerde in vele kapotte pijlen. Vele schutters vergaten te schieten of schoten ‘over tijd’,
maar bleven gewoon in de wedstrijd. Jan Roelen merkt op dat hij als scheidsrechter niet alle
noodzakelijke informatie doorkreeg om passende maatregelen te nemen, omdat scheidsrechter
Jos van het Gewest Essen tussen de schutters stond, wat eigenlijk niet hoort te zijn.
Uitreiking speldjes
 Frans Roelen reikt 5 speldjes van schutters uit aan de aanwezige afgevaardigden van hun club.

Opmaak kalender 2016
 In de bijgevoegde kalender 2016 achteraan het verslag zijn de kandidaturen van de clubs voor
de toekomstige wedstrijden verwerkt.
 SSR Rijkevorsel kan pas eind december 2015 na haar ledenvergadering officieel bevestigen dat
zij de vierde selectiewedstrijd van de Kempen op zondag 12 juni 2016 al dan niet gaat inrichten.
 WSS Westerlo laat het Kampioenschap 3 Pijlen op zondag 11 september 2016 doorgaan in de
bovenzaal/feestzaal van Café ’t Centrum, p/a Boerenkrijglaan 24 te 2260 Westerlo. De ingang is
via de snookerzaal en vervolgens de trap naar boven nemen. Ludwig Pelgrims merkt dat er 10
doelen beschikbaar zijn, maar helaas kan er maximaal op 18 meter geschoten worden.
***PAUZE 15 minuten***
Herwerkt sportreglement en statuten
 KVV Meerle stelt voor om de eerste 11 bladzijden historiek van de Kempen uit het
sportreglement te halen en als een aparte bijlage te bewaren. Frans Roelen zal de aanpassing
doorvoeren wat de leesbaarheid van het document ten goede komt.
 Frans heeft op vraag van Herman Van Mensel ook het individuele lidgeld van 1 EUR per schutter
op de ledenlijst toegevoegd aan het sportreglement als aanvulling op het clublidgeld van 15 EUR
per jaar.
Varia en rondvraag
 Herman Van Mensel vraagt om de afkorting MEL Lier voortaan te vervangen door KME Lier.
 Frans Marijnissen merkt op dat hij als ondervoorzitter van de KKDB Marc Roovers als gewestelijk
vertegenwoordiger van de Westerbond bij de KKDB niet kan vervangen. Walter Wens van DEW
Westmalle aanvaardt de voornoemde taak op zich te nemen.
 Frans Roelen geeft de nodige toelichting op vragen van Jos Verbist en enkele andere aanwezige
leden hoe de berekening van het initiële gemiddelde per schutter voor 2016 (over 100 pijlen)
tot stand komt en hoe verdere aanpassingen aan dit gemiddelde na iedere wedstrijd (over 30
pijlen) gebeuren. Ook de kwestie van schutters die met twee wapens schieten, komt ter sprake.
Voorzitter Eddy Goris merkt op dat hij de bestuursvergadering van woensdag 13 januari 2016 niet
kan bijwonen wegens medische redenen. De eerstvolgende Algemene Vergadering gaat door op
zondag 7 februari 2016 om 9.30 uur in het lokaal te Rijkevorsel. Omstreeks 10.56 uur sluit hij de
vergadering af.
Opgemaakt te Westerlo op 4 januari 2016
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE KKDB:
De Secretaris,

De Voorzitter,

(get.) Ludwig Pelgrims.

(get.) Eddy Goris.

Bijlage: KKDB-kalender 2016

KKDB-KALENDER 2016
woensdag 13 januari 2016

Bestuursvergadering

Lokaal SSR Rijkevorsel

20 uur

zondag 7 februari 2016

Algemene vergadering

Lokaal SSR Rijkevorsel

9.30 uur

zondag 17 april 2016

Eerste selectiewedstrijd

14 uur

zaterdag 30 april 2016

Keizerschieting

zondag 1 mei 2016

Tweede selectiewedstrijd

VEC Castelré te
Minderhout (Verbaeten)
KSH in lokaal Minderhout
(Verbaeten)
VEC Castelré te Poppel

maandag 16 mei 2016

Derde selectiewedstrijd

14 uur

zondag 12 juni 2016

Vierde selectiewedstrijd

zondag 7 augustus 2016

Kampioenschap

zondag 21 augustus 2016

Bondenkamp

zondag 11 september 2016

Kampioenschap 3 Pijlen

woensdag 12 oktober 2016

Bestuursvergadering

VNA Minderhout te
Minderhout (Verbaeten)
SSR Rijkevorsel – locatie
nog te bepalen
NOH Hoogstraten te
Minderhout (Verbaeten)
Essen – locatie nog te
bepalen
WSS Westerlo indoor PC
Westerlo
Lokaal SSR Rijkevorsel

zondag 27 november 2016

Algemene vergadering

Lokaal SSR Rijkevorsel

9.30 uur

Versie 13/01/2016

10 en 14 uur
14 uur

14 uur
14 uur
14 uur
14 uur
20 uur

