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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
ZONDAG 7 FEBRUARI 2016
Locatie: lokaal Sint-Sebastiaan Rijkevorsel, Dorp 47 te 2310 Rijkevorsel
Aanvang: 9.38 uur

Einde: 10.53 uur

Aanwezig: DKP Poppel, DNM Minderhout, KSM Merksplas, KVV Meerle, NOH Hoogstraten, VEC
Castelré, VNA Minderhout, SSL Loenhout, SSR Rijkevorsel, KME Lier en WSS Westerlo
Verontschuldigd: KSH Hoogstraten, DEW Westmalle en SSW Wuustwezel
Afwezig: VKZ Zondereigen en DAN Nijlen
Verwelkoming
 Voorzitter Eddy Goris opent de vergadering. De aanwezige clubs vullen de aanwezigheidslijst in
en geven de volmachtbrieven af aan het bestuur.
 De aanwezigheden worden overlopen: 11 clubs aanwezig, 3 clubs verontschuldigd en 2 clubs
afwezig.
Verslag van de Algemene Vergadering van zondag 29 november 2015
 Eddy Goris leest de voornaamste punten van het verslag van de najaarsvergadering voor.
 Er worden geen opmerkingen geformuleerd.
Kasverslag
 Schatbewaarder Eric Schrauwen deelt de saldi van de zicht- en spaarrekening mee en de
inkomsten en uitgaven van 2015.
 De voornaamste saldi zijn vergeleken met de toestand op de najaarsvergadering nauwelijks
gewijzigd.
Vervanging van voorzitter (eind 2016) – kandidaturen
 Eddy Goris licht zijn ontslag toe en de omstandigheden waarin dit is gebeurd.
 Hij richt zich tot Herman Van Mensel van KME Lier met de vraag om hem eventueel op te
volgen. Herman vraagt de nodige bedenktijd.
Voorstel tot samenwerking tussen de KKDB en het Provinciaal Verbond Antwerpen (PVA)
 Secretaris Ludwig Pelgrims gaat verder in op het verslag van de najaarsvergadering, waarin het
voornoemd onderwerp reeds werd behandeld.
 Namens de KKDB hebben Frans en Jan Roelen en Ludwig Pelgrims de laatste
bestuursvergadering van PVA op woensdag 6 januari 2016 te Zandhoven bijgewoond.
 PVA zou graag de huidige provinciale clubs aangesloten bij de Handboogliga (HBL) aanvullen
met enkele KKDB-clubs die niet bij HBL zijn aangesloten, waardoor het totaal op 35 clubs zou
kunnen komen. Zij stelt een ploegenlidgeld voor van 35 EUR per jaar (geen individueel lidgeld),
waardoor iedereen aangesloten bij een club lid van PVA aan schietingen van PVA kan
deelnemen.





















De buitenschietingen van de KKDB kunnen een aanvulling betekenen van de erg beperkte
outdoorkalender van PVA en er bestaat een kans om deze wedstrijden in de toekomst in
aanmerking te laten komen als selectiewedstrijden voor het Provinciaal Kampioenschap 25
meter 1 en 3 Pijlen.
Clubs aangesloten bij PVA hebben bij inrichting van een PVA-wedstrijd recht op een gratis
scheidsrechter en de clubs hebben bij inrichting van een PVA-wedstrijd recht op medailles (waar
van toepassing) die door PVA worden bekostigd.
PVA wenst ook een meer onafhankelijkere koers te gaan varen t.o.v. de HBL, omdat de
provinciale subsidies zijn weggevallen.
Iedereen blijft op een 60 cm-blazoen op buitenschietingen korte afstand schieten.
Waar de KKDB 12, 20 en 25 meter als afstanden kent, zal naar de toekomst toe PVA twee
afstanden gaan hanteren op buitenschietingen korte afstand, namelijk 18 en 25 meter.
Jeugdschutters t.e.m. 14 jaar schieten op 18 meter, waar de overige leeftijdscategorieën vanaf
15 jaar op 25 meter schieten. Het zou misschien wenselijk zijn om voor de ereveteranen
(70+’ers) een bijkomende leeftijdscategorie te voorzien op KKDB-wedstrijden.
Kunnen de jeugdschutters t.e.m. 14 jaar allemaal op 18 meter schieten en moeten de
verschillende afstanden bij de KKDB en PVA een breekpunt vormen? Overeenkomen een
bepaalde standaard te gaan hanteren op het gebied van afstanden, leeftijdscategorieën, … lijkt
noodzakelijk om de samenwerking slaagkansen te geven.
PVA en HBL houden in de loop van de maand maart hun jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Ludwig haalt ook aan dat er binnen de provincie Antwerpen in tegenstelling tot de andere
Vlaamse provincies erg veel federaties en regionale bonden bestaan die zich met het
boogschieten bezighouden. Versnippering van het boogschutterslandschap kan leiden tot
verwarring waardoor schutters soms niet goed meer weten onder welk ‘label’ bepaalde
wedstrijden vallen. Door de vele regionale bonden heeft PVA minder vat om de schutters binnen
de provincie Antwerpen aan zich te binden. Het belangrijkste is om terug meer deelnemers aan
de schietlijn te krijgen bij KKDB-wedstrijden ongeacht waar de schutters binnen de provincie
Antwerpen vandaan komen. Het streven naar een meer open karakter is wenselijk.
Eddy doet een oproep om door samen te werken dat er mogelijk opnieuw een deftige kalender
kan worden samengesteld door de diverse bonden.
De Zuiderbond heeft nog geen standpunt ingenomen over samenwerking met PVA. Ludwig
merkt op dat de diverse provinciale clubs aangesloten bij de Handboogliga zelf kunnen beslissen
over al dan niet aan te sluiten bij PVA.
KME Lier merkt op dat KKDB-clubs die willen aansluiten bij PVA uiteindelijk tweemaal lidgeld(en)
gaan betalen: de eerste keer voor de KKDB en een tweede maal voor PVA.
KSM Merksplas merkt op dat PVA 765 schutters en 29 clubs telt, waar de KKDB 315 leden telt
gespreid over 16 clubs. Verschillende Kempense clubs binnen de provincie Antwerpen zijn reeds
aangesloten bij de KKDB en tegelijk bij HBL.
Ludwig merkt op dat de clubs en leden aangesloten bij HBL verzekerd zijn en de leden
aangesloten bij de Noorder- en Westerbond ook allemaal een persoonlijke verzekering hebben.
De voorzitter vraagt aan de verschillende aanwezige clubs om hun mening (ja/neen) kenbaar te
maken wat de samenwerking met PVA betreft.
Men besluit na de bevraging om de samenwerking met PVA een kans te geven en te bekijken
wat 2016 gaat brengen (vlot het of vlot het niet). Lukt het niet, dan kan men nog altijd
teruggrijpen naar het vertrouwde stramien dat tot op heden heeft bestaan.

Inschrijvingsgelden en ledenadministratie 2016
 De aanwezige clubs gaan unaniem akkoord met de volgende punten:
o
Het toekomstige inschrijvingsgeld wordt verhoogd van 2,50 EUR naar 3,50 EUR bij deelname
aan een selectiewedstrijd. De verdeelsleutel gaat er als volgt uitzien:
 2 EUR voor de inrichter als compensatie voor de huur van een terrein en/of lokaal, de huur
of onderhoud van de doelen, onkosten van de blazoenen, …
 1 EUR kan besteed worden aan prijzengelden op basis van het kapsysteem en de
daguitslag;
 0,50 EUR gaat naar de KKDB om haar werking te financieren.
o
Wat de ledenadministratie van de KKDB voor 2016 betreft, vraagt sportleider Frans Roelen
om de ledenlijsten van de clubs voor 1 maart 2016 aan hem per e-mail
(frans.roelen@skynet.be) te bezorgen. Aansluitend dient men eveneens voor 1 maart de
volgende lidgelden en bijdragen te betalen op de zichtrekening van de KKDB BE57 4152 0470
1135 (IBAN) – KREDBEBB (BIC):





individueel lidgeld = 1 EUR
lidgeld per ploeg = 15 EUR
bijdrage van 2,50 EUR per club voor hun koning recurve op de keizerschieting (andere
deelnemers betalen hun bijdragen ter plaatse de dag van de wedstrijd zelf).

Overlopen KKDB-kalender 2016
 De keizerschieting van de KKDB in Minderhout ingericht door KSH Hoogstraten valt samen met
die van de Zuiderbond in Schoten. De datum van zaterdag 29/4 komt overeen met de zaterdag
voor Onze-Heer-Hemelvaart die in 2016 uitzonderlijk vroeg op donderdag 5 mei valt. De datum
is conform de bepalingen in het KKDB-reglement. In ‘normale’ omstandigheden hebben de clubs
tot 1 mei de tijd om hun clubkoningen die de ‘stop’ geschoten hebben door te geven.
 WSS Westerlo haalt aan dat zij in 2016 niet meer zal aansluiten bij de KKDB. Ludwig Pelgrims
geeft als secretaris hierdoor zijn ontslag, maar zal zijn functie nog verder blijven vervullen tot
eind augustus 2016. Voorzitter Eddy Goris vraagt aan de aanwezige clubs om erover te spreken
en een kandidaat te zoeken.
 De vooropgestelde inrichting van het Kampioenschap 3 Pijlen door WSS Westerlo komt hierdoor
te vervallen. Niet 11 september 2016, maar zondag 2 oktober 2016 wordt door SSL Loenhout
als vervangend inrichter onder voorbehoud naar voren geschoven.
 Op zondag 12 juni 2016 richt SSR Rijkevorsel de vierde selectiewedstrijd in op het
gemeenteplein aan de Bavelstraat (= steenweg naar Wortel).
Varia en rondvraag
 Als antwoord op de vraag van KME Lier merkt Ludwig op dat de uitnodigingen en verslagen van
KKDB-vergaderingen, evenals de uitnodigingen en uitslagen van KKDB-wedstrijden wel degelijk
te vinden zijn op de website www.dehandboogsporter.be tussen de informatie die de
Noorderbond aanbelangt.
 Frans Roelen doet als sportleider de inschrijvingen van het Kampioenschap 3 Pijlen dat in 2016
door SSL Loenhout wordt ingericht.
 De KKDB wenst uiteindelijk op woensdag 16 maart 2016 (en niet 9 maart zoals oorspronkelijk
gemeld) om 20 uur in het lokaal te Rijkevorsel een vergadering te beleggen met PVA om verder
over de samenwerking te gaan spreken. PVA heeft ondertussen toegezegd.
Voorzitter Eddy sluit omstreeks 10.53 uur de vergadering af.
Opgemaakt te Westerlo op 25 februari 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 2 oktober 2016 (datum onder
voorbehoud)
woensdag 12 oktober 2016

Kampioenschap 3 Pijlen

VNA Minderhout te
Minderhout (Verbaeten)
SSR Rijkevorsel –
gemeenteplein Bavelstraat (steenweg op
Wortel)
NOH Hoogstraten te
Minderhout (Verbaeten)
Essen – locatie nog te
bepalen
Lokaal SSL Loenhout

Bestuursvergadering

Lokaal SSR Rijkevorsel

20 uur

zondag 27 november 2016

Algemene vergadering

Lokaal SSR Rijkevorsel

9.30 uur

10 en 14 uur
14 uur

14 uur

14 uur
14 uur
14 uur

