
Verslag statutaire vergadering  van 
vrijdag 4 januari 2019bij St.-Joris Meerle 
Aanwezig: Dagelijks Bestuur:Jeff Koyen, Luc Palinckx, Greet Jacobs, Roel Bauters 
Hoofdbestuur: VV Meer(Jan Martens, Ronny Geudens) 
SS Gooreind(Peter Timmermans, John Goormans) 
SJ Meerle(Gust Brosens, Adri Vermeiren) 
SJ Wuustwezel(Griet Van Gils, Ward Van Den Kieboom) 
De Heidevrienden(Leon Pellis, Herman Luyckx) 
SJ Rijkevorsel(Paul Swaegers,Frank Goris) 
SJ Oostmalle(Paul Harts, Sven Verheyden) 
SJ Sint-Lenaarts(Jos Van Dijck, Marcel Van Dijck) 
 SJ Hoogstraten(Mil Van Beeck, Robert Martens) 
Verontschuldigd: Igor Sevenans 
 

1.Schutterskalender 2019 
Goedgekeurd door alle verenigingen 
 
2.Verslag van de eindejaarsvergadering van vrijdag 9 november 2018 
bij St.-Joris Oostmalle 
Goedgekeurd, geen opmerkingen. 
 
3.Reclamebanner 2019 
We hebben dit jaar sponsors voor 40 vakken 
 (2018 29 vakken, 2017 35 vakken) 

4 vakken          Vermeiren Jan elektriciteit 
                       VTS tuinarchitectuur 

3 vakken          Garage Geudens 
                       Gust Brosens 
                       Henk Jansen 

2 vakken          Kurt Van De Locht 
                       Salpfenkermis Oostmalle 
                       Markt Oostmalle 
                       AXA bank 
                       DK Balloons 
                       Kris Van Looveren 

1 vak               Martens Glas design 
                       Uit sympathie Fons Van Aperen 
                       Comac 
                       Primus Haacht 
                       Arnold Van Aperen 
                       Gebr. Van Bavel bvba  
                       Morrelbos 
                       Grondwerken Claessens 
                       Jeff Koyen 
                       Mosselfeest St. Joris WW 
                       Digitarc 
 
Jeff heeft navraag gedaan of de banner overal kan geplaatst worden. 
Want voor KBKK is zichtbaarheid van de sponsors heel belangrijk. 

Op een gewestweg moet toelating gevraagd worden aan het gewest. 
Wuustwezel is aangevraagd, maar heeft nog niet gereageerd. Voor HV, SJWW 
en G is er dus vooralsnog geen probleem. 
Rijkevorsel mag de banner plaatsen langs de gewestweg, SL en O niet.  
Maar zij zetten hem zo zichtbaar mogelijk aan of in het lokaal.   



4.Kasverslag:saldo 31/12/2017 € 2 985,66 
                                31/12/2018€ 4 258,25    + € 1 272,59 

   Voor een VZW gelden andere procedures: opmaken kasverslag en  
   doorsturen naar belastingen, controle kasverslag door commissarissen,  
   opmaken begroting volgend jaar, doorgeven wijziging bestuursleden,…  

   Het DB doet hier navraag naar. 
 
5.Bestuursverkiezing 
Greet Jacobs wordt als penningmeester herbenoemdvoor een periode van5 
jaar tot 2024.  
 
6.Administratie 
   -Afgeven van de schutterslijsten: bijna alle verenigingen hebben deze  
binnengebracht. 
    Voor de opmaak van de categorieën: zie RIO 19.1 – 19.17  
 
   -Er zijn geenwijzigingen in de afgevaardigden voor het Hoofdbestuur. 
 
   -Wijzigingen in de administratieve gegevens van alle verenigingen zijn  
    gemeld.  
 
7.Lidgelden 
   Elke vereniging stort zijn lidgelden uiterlijk op 28 februari 2019aan de  
penningmeester. Per aangesloten lid bedraagt dit 5 EUR. 
 
8.Blazoenen 
Griet Van Gils noteert het aantal blazoenen dat elke vereniging nodig heeft. 
Die kunnen meegenomen worden op de Prijs Jan Vogel. 

Hoogstraten    500           Heidevrienden  1500       Sint-Lenaarts   500 
Meer             1500           Oostmalle        1000       Meerle             750 
Wuustwezel   2000           Gooreind         1000       Rijkevorsel      1000   
 
9.Varia 
-Voorstel Arnold Van Aperen: 
  Kunnen vrije schutters schieten in de categorie waarin ze schieten in hun  
eigen federatie (AKV, 60m, handboog,..)? 
  Stemming: 8 verenigingen stemmen voor het schieten van de vrije schutters 
in ERE (zoals voorheen), VV Meer onthoudt zich. 
 
    -Op de blog van KBKK vind je heel wat informatie: uitslagen, klassementen,   
      reglementen, verslagen, jaarboeken, … 
      Ook op onze facebookpagina vind je heel wat info of foto’s over 
wedstrijden. 
      Deel deze info met zoveel mogelijk mensen.  
      Alle publiciteit om onze sport (en zijn sponsors) te promoten, is welkom. 



    -De bondsschieting bij VV Meer gaat door op de veilingplaats (wegens de  
      verbouwingswerken). 
 
    -De Schildschieting (alsook de bondenkamp tegen Zundert) in Meerle gaat  
     door op de speelplaats van de lagere school vooraan. 
 
    -Kempen-Zundert gaat dit jaar door in Meerle voor de 25ste keer. 
     We willen daar iets speciaals voor doen (in overleg met Kring Zundert). 

     Alle ideeën kunnen doorgestuurd worden naar de secretaris. 

     Suggesties zijn:  i.p.v. boterhammen na de wedstrijd, BBQ 
                              Helpers en schutters kunnen gratis deelnemen. 
                              Anderen betalen de normale prijs. 
                              Er dient vooraf ingeschreven te worden zodat we weten  
                              hoeveel deelnemers er zijn.  
                              De traiteur dient zelf te zorgen voor het bakken,  
                              bordjes, bestek, … zodat de inrichtende vereniging  
Meerle niet hoeft in te staan voor het bakken,opruimen,…  
 
    -Kruisboogvereniging “De Gezellige Vrienden” bestaat 100 jaar. 
      Om dit te vieren houden ze een receptie op 19 januari van 18-21u. in hun  
      lokaal Café Neefs, Molenstraat 129 te Zundert.  
      Verschillende verenigingen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. 
 
    -De statutaire vergadering gaat door op de eerste vrijdag van  
januari(beslist op de statutaire vergadering in Oostmalle in 2018). De tweede vrijdag is  
algemene vergadering in Sint-Lenaarts, het derde weekend is  
Salphenkermis in Oostmalle.   
 
 
 

Eindejaarsvergadering op vrijdag 8november 2019 
bij St.-Joris Meerle om 19.30u. 

Statutaire vergadering op vrijdag 3 januari 2020 bij 
Verenigde Vrienden Meer om 19.30u. 


