
Verslag statutaire vergadering  van 
vrijdag 12 januari 2018 
bij St.-Joris Oostmalle 

Aanwezig: Dagelijks Bestuur:Jeff Koyen, Luc Palinckx, Greet Jacobs, Roel Bauters 
Hoofdbestuur: VV Meer(Igor Sevenans, Ronny Geudens) 
SS Gooreind(Peter Timmermans, John Goormans) 
SJ Meerle(Gust Brosens, Adri Vermeiren) 
SJ Wuustwezel(Griet Van Gils), 
De Heidevrienden(Leon Pellis, Herman Luyckx) 
SJ Rijkevorsel(Bart Van Hemeldonck,Frank Goris) 
SJ Oostmalle(Paul Harts, Sven Verheyden) 
SJ Sint-Lenaarts(Jos Van Dijck) 
 SJ Hoogstraten(Mil Van Beeck, Robert Martens) 
 

1.Schutterskalender 2018 
Er blijven vragen rond de mogelijkheid tot vermindering van  
inschrijvingsuren en/of dagen. 
   Hierbij zijn drie opties: 

   a)Elke vereniging bepaalt vrij het aantal dagen en/of inschrijvingsuren. 
      In deze willekeur schuilt het gevaar dat schutters totaal verloren lopen. 

   b)Er is het vooraf bepaald vast ontwerp van uren en dagen. Dat schept  
      duidelijkheid naar schutters toe, maar maakt de organisatie voor de  
      verenigingen misschien moeilijker. 

   c)Maar er is ook een kader mogelijk waarbinnen verenigingen keuzes kunnen  
      maken, maar die wel duidelijkheid brengen naar de schutters. 

  Een mogelijkheid is het voorstel hieronder: 

  Het is opgemaakt uitgaande van een aantal vaststellingen: 
        *De meeste verenigingen houden eraan om 4 dagen in te richten. 
        *Het aantal schutters daalt jaarlijks. 
        *Enkele verenigingen vragen minder inschrijvingsuren (bv. Meerle). De huidige  
          inschrijvingsuren zijn in totaal 24u. (2 X za van 15-19u. en zo van 10-18u.)  
        *Geen enkele vereniging wil een willekeur aan inschrijvingsdagen en -uren. 
        *Enkele verenigingen vragen een vrijdagavondschieting (St.-Lenaarts en Rijkevorsel).  
        *Tijdens de ingerichte bondsschietingen blijkt dat er zondag na 15 (16u.) niet veel  
          schutters meer komen opdagen.  

  Daarom dit (mogelijke) voorstel: 
 De verenigingen zijn vrij om in te richten vrijdag van 17-21u. of zaterdag van 15-19u. 
        (of de mogelijkheid voor één vrijdag?) 
 Enkel de zondag blijft voor alle verenigingen behouden, maar we verminderen de      
 inschrijvingsuren (10- 15u.). 
 We blijven dan 4 dagen inrichten, de inschrijvingsuren verminderen naar 18u. (i.p.v. 24  
d.i. -25% of 1 dag), je kan vrijdagavond inrichten, er is geen willekeur aan  
inschrijvingsuren,... 
 
2.Verslag van de eindejaarsvergadering van vrijdag 10 november 2017 
bij St.-Joris Sint-Lenaarts 
-Goedgekeurd, geen opmerkingen. 

    De werkgroep “kleine roos” bestaat uit Igor, Bart, Sven, Gust, Roel. 
    Igor (als nieuw lid van het DB) maakt hiervoor een agenda op. 



    Op de eerste bondsschieting in Sint-Joris Oostmalle krijgen alle schutters bij  
inschrijving een bevraging mee dat ze die dag al moeten (mogen) invullen  
en afgeven. Zo heeft de werkgroep al een idee over de interesse, de  
    mogelijkheden en de richting voor “de kleine roos”.  
 
Verschillende schutters melden dat de verschillen met de Kring Zundert en de NUKB jaar na 
jaar vergroten sinds de KBKK de grote roos heeft ingevoerd. 
Daarom gaan stemmen op om eventueel terug op de kleine roos te kunnen schieten.    

Daarover willen we jullie enkele vragen voorleggen: 

1.Hoe zou deze schieting op de kleine roos er kunnen uitzien? 

   O   een aparte categorie voor schutters die op de kleine roos wensen te  
        schieten  
   O   naast de schoten op de grote roos nog een heul op de kleine roos 

2.Voor wie is de kleine roos bedoeld? 

   O   voor alle schutters die dat wensen 
   O   enkel voor de ERE-schutters 
   O   enkel voor ERE- en A-schutters 

3.Ik schiet nu in de …… categorie en zou wel terug op de kleine  
roos wensen te schieten? 

   O   ja 
   O   nee  

Heb je hierover nog ideeën en /of opmerkingen?  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
-Per vereniging worden de kandidaat-sponsors doorgegeven voor onze  
eerste reclamebanner. 
Verenigde Vrienden Meer:     8 vakken 
1 vak           Martens Glas design 
3 vakken     Garage Geudens 
                 1 vak          Uit sympathie Fons Van Aperen 
                 1 vak          Comac 
                 1 vak          Primus Haacht 
                 1 vak          Arnold Van Aperen 

Sint-Joris Meerle:      4 vakken 
1 vak     Gebr. Van Bavel bvba  
                 3 vakken     Gust Brosens 

Sint-Sebastiaan Gooreind:     7 vakken 
3 vakken     Henk Jansen 
                 2 vakken    AXA bank 
                 1 vak         Morrelbos 
                 1 vak         Grondwerken Claessens 



Sint-Joris Hoogstraten:geen 

      Sint-Joris Rijkevorsel:          geen 
 
Sint-Joris Sint-Lenaarts:   geen 
 
Sint-Joris Oostmalle:                                           4 vakken 
 4 vakken   activiteiten St.-J.Oostmalle 

Sint-Joris Wuustwezel:     6vakken 
                  4 vakken   DK Balloon 
                  1 vak        Kris Van looveren 
                  1 vak        Jeff Koyen 

De Heidevrienden:            geen   
 

Totaal                              29 vakken (- 6 t.o.v. 2017)  
    
De prijs van het aluminium kader dat 10 cm groter is boven en onder, links  
en rechts, dan het doek zowel in de lengte als in de breedte (bij een doek  
van 3 op2 m wordt dat 3,20 op 2,20 m) varieert zeer sterk in prijs. Het is  
    belangrijk om hier het juiste moment van aankoop af te wachten. 
 
 
3.Kasverslag:saldo 31/12/2016 € 1 330,31     
                                31/12/2017€ 3 010,66       + € 1 655,35 
Reden:sponsordoek € 800, terugbetaling blazoenen,  
meerontvangsten inschrijvingsgeld,… 
 
 
4.Bestuursverkiezing 
Roel Bauters (ict) en Igor Sevenans (organisatie Kempen-Kring Zundert) 
worden benoemd als lid van het DagelijksBestuur voor een periode van 3  
jaar tot 2021.  
 
5.Administratie 
   -Afgeven van de schutterslijsten: alle verenigingen hebben deze  
binnengebracht. 

   -Er zijn enkele wijzigingen in de afgevaardigden voor het Hoofdbestuur. 
         *Robert Martens vervangt Jef Joris in het HB voor Sint-Joris Hoogstraten 
         *Ronny Geudens vervangt Igor Sevenans voor V.V. Meer 
         *Ward Van Den Kieboom vervangt Frans Goetstouwers voor Sint-Joris  
           Wuustwezel  

   -Wijzigingen in de administratieve gegevens van alle verenigingen zijn  
    gemeld.  
 
6.Lidgelden 
   Elke vereniging stort zijn lidgelden uiterlijk op 28 februari 2017aan de  
penningmeester. Per aangesloten lid bedraagt dit 5 EUR. 
 
 



7.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    1000 
     Meer             1250           Oostmalle        1000       Meerle               250 
     Wuustwezel   2000           Gooreind           750       Rijkevorsel      1250   
 
 
8.Varia 
  -Normaal ligt de organisatie van de statutaire en eindejaarsvergadering,  
      Schildschieting, Kamp tegen Zundert, inhaalschieting, Bondsfeest bij Sint- 
      Joris Hoogstraten. Maar door hun beperkt aantal schutters wensen zij dit  
      niet meer te doen. 
      Daardoor zijn er nog maar 8 verenigingen. 
Als we onze beurtrol aanhouden zouden 4 verenigingen elke 8 jaar de  
kamp Kempen - Zundert inrichten en de andere 4 nooit!  

      Daarom dit voorstel: De volgende 8 jaren  per 2 verenigingen wisselen en  
de daaropvolgende 8 de volgorde behouden. 

M          ML        G         WW     HV        RV         SL         O        Hoogstraten 
2011    2012    2013    2014    2015    2016     2017    2018 
K-Z                    K-Z                    K-Z                    K-Z                             
2020    2019    2022    2021    2024    2023     2026    2025 
K-Z                    K-Z                   K-Z                 K-Z                                  
2027    2028    2029    2030    2031    2032     2033    2034 
K-Z                    K-Z                    K-Z                    K-Z                                  
             
      Daaromis in 2019 Meerle en niet Meer aan de beurt zijn om het schild,  
kamp Kempen Zundert, vergaderingen en bondsfeest te organiseren. 
 

    -De statutaire vergadering gaat voortaan door op de eerste vrijdag van  
      januari. De tweede vrijdag is algemene vergadering in Sint-Lenaarts, het  
      derde weekend is Salphenkermis in Oostmalle.   

    -Bij Sint-Joris Hoogstraten is één 20 en één 61 balansboog te koop van  
      Emiel Van Beeck. Te bevragen bij Warre Palmans.  
 
 
 
 

Eindejaarsvergadering op vrijdag 9november 2018 
bij St.-Joris Oostmalle om 19.30u. 

Statutaire vergadering op vrijdag 4 januari 2019 bij 
St.-Joris Meerle om 19.30u. 


