
Verslag eindejaarsvergadering van vrijdag 10 
november 2017 bij St.-Joris Sint-Lenaarts 
Dagelijks Bestuur: Jeff Koyen, Greet Jacobs, Luc Palinckx, Robert Martens, Roel Bauters 

Hoofdbestuur: V.V.Meer  (Igor Sevenans, Jan Martens),  St.- Seb. Gooreind (Peter Timmermans, John Goormans),  
                         St.- Joris Rijkevorsel (Bart Van Hemeldonck, Paul Swaegers), St.- Joris Hoogstraten (Emiel Van  
                         Beeck), St.- Joris Meerle (Gust Brosens, Adri Vermeiren), St.- Joris Oostmalle (Paul Harts, Sven  
                         Verheyden), De Heidevrienden (Leon Pellis, Herman Luyckx)  St.- Joris St.- Lenaarts  
                         (Marcel Van Dijck, Jos Van Dijck), St.- Joris Wuustwezel (Ward Van Den Kieboom, Griet Van Gils) 

Verontschuldigd: Jan Roelen, Frans Goetstouwers, Jef Joris 
 
 

1.Bespreken voorstellen verenigingen/Dagelijks Bestuur 
     a)Aangepast RIO 
         Dit aangepast RIO werd naar alle verenigingen doorgestuurd . Iedereen heeft  
         het intern kunnen bespreken en staat nu ook op de blog. 
         Er zijn geen nieuwe wijzigingen, aanvullingen,… gemeld.     
 
 
     b) Reclamedoek: Alle sponsors hebben betaald (tot. € 875). 
                                 Het doek kostte € 78,05. De opbrengst netto is ong. € 800.  

          Reacties:-De opbrengst is positief zodat activiteiten van de KBKK ook in de  
                         toekomst makkelijker betaalbaar blijven. 

                        -Zorg dat het doek goed zichtbaar is voor een zo groot mogelijk  
                         publiek. Hem buiten hangen vergroot de zichtbaarheid. 

                        -Sponsors steunen vooral omdat ze eveneens lid zijn van een  
                          vereniging. De return is niet altijd duidelijk.  

                        -Het vervoer van het doek van de ene schieting naar de andere moet  
                         goed onderling afgesproken worden. 

                        -Is de aankoop van een aluminium kader een optie (kostprijs € 250)? 

                             VOOR              TEGEN             NEUTRAAL 
                               6                   SJWW             Meer, Rijkevorsel 

                               Het DB gaat op zoek naar een uit elkaar te halen aluminium  
                               kader met hoekstukken. Griet Van Gils kan eventueel een  
                               goedkope leverancier vinden.  
           

          Wij vragen dat iedereen binnen zijn vereniging op zoek  
        naar kandidaat-sponsors  en geef hun naam door ten  
        laatste op de statutaire vergadering in januari.     
 
 
      c)Sint – Joris Rijkevorsel 
          Prijs Jan Vogel 
                -Kan de Prijs Jan Vogel eventueel georganiseerd worden tijdens de  
                 zomervakantie of na de inhaalschieting. Zo kan deze georganiseerd worden  
                 door andere verenigingen, eventueel in een beurtrol. Er zijn misschien nog  
                 andere kandidaten aangezien de grote kosten (van prijzen) gedekt worden  
                 door de KBKK. 

                 Voorgeschiedenis: Vroeger werd deze wedstrijd geschoten tussen de  
                                            Schildschieting en de kamp tegen Zundert in september  
                                            als voorbereiding op deze wedstrijd.    

                                            Maar nadien begon de belangstelling voor deze wedstrijd  
                                            te verminderen.  



                 Sint-Joris Wuustwezel heeft daarom op 17/11/2000 voorgesteld dat zij  
                 deze wedstrijd wilden organiseren in het begin van het seizoen aangezien  
                 verschillende verenigingen niet konden oefenen in de winter. 
                 En zij willen dat nog altijd blijven organiseren. 

                 Op dit moment is geen andere vereniging kandidaat voor de inrichting van  
                 deze wedstrijd. Maar als een vereniging in de toekomst hiervoor kandidaat  
                 zou zijn (eventueel op een andere datum?), dan kan daar altijd over  
                 gepraat worden op de vergadering.  
                 

                -Moet dit pijltje van goud zijn als dit telkens een grote kost is voor de  
                 KBKK?  

                 Antwoord: door de extra inkomsten van o.a. het reclamedoek blijven deze  
                                 kosten draaglijk: ong. € 70/stuk bij Van Ranst in Schoten 
                                 (in vergelijking: willem tell kost € 125, schild € 200) 
 
 
2.Schutterskalender 2018         
     Aan de voorgestelde kalender worden geen wijzigingen gemeld en wordt door  
     iedereen goedgekeurd. 
     Het heeft heel wat troeven: -geen enkele overlapping  
                                              -de eerste buitenschieting is pas half mei 
                                              -er wordt doorgeschoten in juli en augustus 
                                               (met dank aan Sint-Lenaarts,  Meer en Meerle). 

     Oefenavond kleine roos: St.-Joris Oostmalle is terug bereid om zijn schietstand  
                                             open te stellen op vrijdagavond 21 september als  
                                             voorbereiding op de kamp tegen Zundert.  
            Sven zal vooraf aan alle schutters die in de voorselectie zitten een mail  
            hierover sturen.  
 
 

3.Mededelingen vanuit het Dagelijks Bestuur.     
    a)inschrijvingsgelden: Niet alle verenigingen hebben het correcte bedrag van  
                                         hun bondsschietingen naar Greet doorgestort.  
          Van de € 4 gaat € 3,40 per schutter naar de penningmeester 
          (€ 1 voor KBKK, € 2,40 prijzengeld).     

          Daarom zal op de inschrijvingslijst die naar de verenigingen wordt gestuurd  
          voortaan vermeld worden dat men € 3,40 per schutter dient te storten  
          binnen de 14 dagen na de wedstrijd.    
 
 
     b)facebook en blog KBKK: Beide moderne communicatiemiddelen zijn gratis  
                                                en een uitstekend  middel gebleken om iedereen  
                                                te informeren en misschien ook om mensen voor  
                                                de eerste keer in contact te brengen met de  
                                                kruisboogsport.  
          Bv. filmpje Schildschieting 1200 keer bekeken, filmpje Arnold 450 keer, blog 1700 keer bekeken 
 

          Op de blog worden volgende documenten nog toegevoegd zodat ze voor  
          iedereen toegankelijk zijn: 
                   1.Reglement Inwendige Orde 
                   2.Reglement Schildschieting 
                   3.Richtlijnen voor de organisatie van de Schildschieting 



                   4.Opstelplan van de schietstand van de KBKK 
                   5.Reglement Kempen-Kring Zundert 
                   6.Richtlijnen voor de organisatie van de kamp tegen Zundert 
                   7.Reglement Provinciaal Kampioenschap 
                   8.Statuten zoals die zijn opgenomen in het Staatsblad 
                   9.Jaarboek met uitslagen van 2017     
 
 
      c)kamp tegen Zundert:  De definitieve ploeg is pas zeer laat kunnen  
                                             samengesteld worden. Wij vragen dat iedereen zijn  
                                             geselecteerde schutters motiveert om aan deze  
                                             wedstrijd deel te nemen en zich tijdig te melden bij  
                                             eventuele deelname. 
   
 
      d)Staatsblad:  Na heel wat Kafka in de administratieve doolhof zijn de nieuwe 
                             statuten en de leden van het DB in het Staatsblad verschenen. 
                             Dat heeft € 126 gekost. 
                             Elke wijziging voor de toekomst kost ong. €70. Daarom worden  
                             vernieuwingen in het DB niet telkens doorgegeven. 
             
 
      e)Ledenlijsten 2018: Alle verenigingen hebben de ledenlijsten voor 2018 via  
                                        mail ontvangen. Gelieve deze na te kijken, te  
                                        verbeteren, aan te vullen, … en deze ten laatste op de  
                                        statutaire vergadering mee te brengen. 
 
 

 4.Wijziging in het Dagelijks Bestuur     
     Jan en Robert wensen hun mandaat voor het Dagelijks Bestuur niet meer te  
     verlengen. Wij willen hen beide enorm hard bedanken voor de inspanningen die  
     zij gedurende verschillende jaren voor de Kempische Bond geleverd hebben. 

     Roel Bauters heeft zich bereid verklaard om gedeeltelijk hun taak over te nemen  
     en lid te worden van het Dagelijks Bestuur. Hij heeft dit jaar al bergen werk  
     verzet op het vlak van ICT (opmaken van de inschrijvingsbladen, uitslagen,   
      tussenstanden, computerprogramma Schild en kamp tegen Zundert, prijzenlijsten per  
      vereniging, jaarboek 2017, voortvloeiend gemiddelde,…).  
     Hij is dus zeker een aanwinst voor de Kempische Bond. 
    
      Maar wij zouden nog graag iemand in het Dagelijks Bestuur hebben die  
      bepaalde taken (geheel of gedeeltelijk) wil overnemen. 
      Eventuele kandidaten kunnen zich daarom altijd aanmelden. 
    
 

 5.Varia.     
     V.V.Meer merkt op dat door de invoering van de grote roos de verschillen met de  
     Kring Zundert en de NUKB steeds groter worden. 
     Bestaat de mogelijkheid om terug op de kleine roos te schieten?  

      1.Vaststellingen:-De oefenavond in Oostmalle wordt als zeer positief ervaren. 

                               -Verschillende schutters/verenigingen oefenen zelf nog op de  
                                kleine roos.  
 
      2.Mogelijke oplossingen:-een aparte categorie voor de schutters die op de kleine  
                                            roos wensen te schieten? 



                                          -naast het schieten op de grote roos nog een reeks  
                                            doen op de kleine roos? 
 
      3.Bemerkingen:-Hoe bepaal je het verschil tussen de grote en kleine roos bij  
                               overgang van de ene naar de andere categorie (-2 , -3 ??) 

                              -Wie mag deelnemen aan de kleine roos? 
                                Enkel ERE-schutters of ook andere categorieën?  

                              -Wat met de zestallen in de reguliere competitie en de  
                                Schildschieting? 
 
      Daarom wordt voorgesteld om de beslissing nog niet in 2018 te nemen, maar een  
      werkgroep samen te stellen die hierover nadenkt en ideeën formuleert tegen de  
      eindejaarsvergadering. 
 
      Kandidaten hiervoor zijn al: Bart, Sven, Igor, Gust, Roel,……    
 
 
      Wel vragen we dat iedereen al eens navraag doet in zijn  
     vereniging hoeveel schutters eventueel zouden willen   
     deelnemen aan het schieten op de kleine roos?  
 

 

 

 

         Statutaire vergadering bij St.-Joris Oostmalle  op vrijdag 12  
         januari 2018  

 

       Eindejaarsvergadering bij St.-Joris Oostmalle op vrijdag 9  
        november 2018 
 


