Verslag najaarsvergadering KKDB gehouden op zondag 26-11-2017
te Rijkevorsel lokaal Sint Sebastiaan.
Aanwezig
SSR, DEW, SSL, NOH, VEC, VNA, KSSM, KVV,
Verontschuldigd: Jos verbaeten en Eric Jansen
1/ Kasverslag
* Eric gaf een overzicht van alle in en uitgaven van het voorbije jaar,
de balans was negatief, deels door het inschrijgeld voor den bondenkamp,
na afloop van het verslag deelde Eric mee dat hij ontslag geeft als
schatbewaarder, hij zal deze job nog blijven uitoefenen tot de nieuwe
schatbewaarder zijn functie kan overnemen,
Na het kasverslag nam Ludo Van Loon het heft in handen om de
vergadering in goede banen te leiden, Hij deelde vooraf mee dat het
niet zijn bedoeling is om voorzitter te worden,
2/ Samenwerking Noord - West
* Onder welke naam gaat deze samenwerking gebeuren en vanaf welke
datum, vanaf de eerste bondschieting zal de samenwerking een feit zijn;
de wintercomùpetitie zal later bekeken worden
a/ Naam
Besloten werd om af te zien van de naam KKDB en verder te gaan onder de
naam " DE KEMPEN "
De vzw zal ontbonden worden, DE KEMPEN zal als feitelijke vereniging verder
werken,
b/ Datum
Met ingang van datum vergadering zal alles gebeuren onder de naam
DE KEMPEN, noordenbond en westerbond zal niet meer bestaan,
De geplande schietingen kunnen nog wel doorgaan onder hun eigen naam,
3/ Kalender,
De westerbond was bereid om vier van de acht schietingen te laten vallen,
De vier overgebleven datums pasten perfect in de kalender van de noorderbond,
Een voorlopige nieuwe kalender van DE KEMPEN kan nu opgemaakt worden,
Elke club kan nog wel onder eigen naam een bijkomende schieting inrichten
deze mogen echter niet samenvallen met een schieting van De KEMPEN,
Frans zal clubs welke hun datum nog niet bevestigd hebben aanschrijven.
4/ Schietingen welke blijven bestaan,
De keizerschieting -bekerschieting Kempen -bondenkamp
Bij de keizerschieting zullen ook de recurve prinsen op alle afstanden bij uitgenodigd worden
de jeugd zal terug in de voormiddag hun keizerschieting afwerken.
5/ Hoe gaan de wedstrijden geschoten worden,
De schietingen zullen doorgaan volgen de kriteriumschietingen van de
westerbond,NL, 25 pijlen op nationaal blazoen voorafgegaan door 2 proef-

pijlen
Het is de bedoeling dat in iedere club aangesloten in de KEMPEN een schieting doorgaat
Over hoe en wat met de winterschietingen zal later nog gepalaverd worden,
6/Schietdagen en uren,
In Rijkevorsel, Westmalle en Castelré donderdag om 20,00 uur
Zaterdag om 09,30 -14,00 -17,00 en 20,00 uur
Bij alle andere aangesloten clubs ; vrijdag om 20,00 uur
de ex noorderbond schietingen, hier is overeengekomen om in ieder club dezelfde uren
aan te houden, over de zondagvoormiddag zijn er nog enkele hinderpalen, zal tegen de
volgende vergadering wel in orde zijn,
Bij de bondschietingen zal de 20 m. vervangen worden door 18 meter
Jos verbaeten zal ook in 2018 de uitslagen van de bondschietingen maken
7/ Lidgelden
Deze blijven behouden, zullen nu aan de KEMPEN betaald worden ipv,KKDB rekeningnum,
zal later meegedeeld worden,
ook het inschrijfgeld voor de prinsen en jeugd en compound zal in
in het begin van het jaar gestort worden
Bij de volgende algemene vergadering zal kenbaar gemaakt worden wat iedere
club moet betalen
Inleg schietingen,
De inleg zal verhoogd worden met 1 Euro-4 ipv, 3
1,00€ extra voor de inrichter.
8/ Vraag naar kandidaten nieuw bestuur,
Na wat over en weer gepraat van gij kunt dat enzomeer was het Jos Verbist die als eerste
de knoop doorhakte en zich kandidaat stelde om secretaris te worden, eenmaal het ijs
gebroken boden zich nog vier kandidaten aan,
Nieuw bestuur
Voorzitter (kandaten kunnen zich nog altijd aanmelden)
secretaris Jos Verbist
Schatbewaarder Ludo Van Loon
Sportleider Jan Roelen
Bestuurslid Frans Roelen
Bestuurslid Jef Scheyltjens
9/Ledenlijsten,
Frans Roelen zal de lijsten van 2017 naar de clubs sturen, de nieuwe lijsten moeten tegen
1 februari 2018 terug naar Frans gestuurd worden,
zodat Frans de reeksindeling voor de bondsschietingen kan maken
Datums voor in uw agenda
10 januari-Bestuursvergadering in Rijkevorsel 20,00 uur
4 februari -algemene voorjaarsvergadering in Rijkevorsel om 09,30 uur.
Voor DE KEMPEN
Jos Verbist
Secretaris
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