
Verslag eindejaarsvergadering van vrijdag 9 
november 2018 bij St.-Joris Oostmalle 
Dagelijks Bestuur: Jeff Koyen, Luc Palinckx, Igor Sevenans 

Hoofdbestuur: V.V.Meer  (Jan Martens, Ronny Geudens),  St.- Seb. Gooreind (Peter Timmermans, John Goormans),  
                         St.- Joris Rijkevorsel (Bart Van Hemeldonck, Paul Swaegers), St.- Joris Hoogstraten (Emiel Van  
                         Beeck, Robert Martens), 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: Greet Jacobs, Roel Bauters 
 

1.Bespreken voorstellen verenigingen/Dagelijks Bestuur 

a.Inschrijvingsuren en/of –dagen. 
De inschrijvingsuren zijn voortaan: vrijdag    18-21u. 
                                                     zaterdag 15-19u.   
                                                     zondag    10-17u. (vroeger tot 18u.) 
 
Men kan één vrijdag inruilen voor een zaterdag of een zondag. Het andere weekend 
moet een gewone zaterdag en zondag zijn.  
 
Als je 3 dagen organiseert, is er geen vrijdag bij. 
 
Dit voorstel wordt voor 3 jaar aangenomen door alle verenigingen. 
 
b.‘Kleine roos’ 
5 verenigingen wensen de kleine roos terug in te voeren: Gooreind, Oostmalle, 
Rijkevorsel, Meerle en De Heidevrienden 

4 verenigingen niet: Hoogstraten, Sint-Joris Wuustwezel, Sint-Lenaarts, Meer   

Dit betekent dat alles blijft zoals het was en dat iedereen blijft schieten op de 
grote roos want er is geen 2/3de meerderheid. 

Daarom moest er ook niet gestemd worden over de 2de vraag hoe de kleine roos 
zou worden ingevoerd: enkel de ERE-categorie of een Open categorie.  
 
2.Schutterskalender 2019       
De schildschieting gaat door op zaterdag 14 september in plaats van zondag. 
We beginnen eveneens om 10u. en schieten 6 gangen tot 16u. 
 

datum wedstrijden andere 
9 – 10 maart Prijs Jan Vogel 

bij St.-Joris Wuustwezel 
 

 
 

 
 

 

16 –17 – 23 - 24 maart Sint-Joris Wuustwezel  
30 - 31 maart; 6 - 7 april Sint-Joris Oostmalle  

13 – 14 – 27 - 28 april De Heidevrienden Pasen 21 april 
za 4 – zo 5 – vr 10 –  
za 11 mei      

St.-Joris Rijkevorsel  

vr 17 – za 18 – za 25 – 
zo 26 mei 

St.-Joris Meerle  

1 – 2 – 8 - 9 juni St.-Sebastiaan Gooreind Schietspel zondag 2 juni 
za 29 juni; za 6 - zo 7 
juli 

St.-Joris Hoogstraten Gildefeest 22 – 23 juni te 
Meerle  

vr 12 – za 13 juli; za 3 – 
zo 4 aug. 

St.-Joris St.-Lenaarts  

zo 18 – za 24 – zo 25 
aug 

Verenigde Vrienden Meer  



  
 

Prov. Kamp. bij VV Meer 
op 31 aug. – 1 sept. 

zondag 1 september Inhaalschieting in 
Oostmalle  (10-12u.) 

 

zaterdag 14 september Schildschieting in Meerle   
vrijdag 20 september Oefenavond bij St.-Joris 

Oostmalle 
 

zondag 22 september Kring Zundert - Kempen  
in Meerle 

 

 
 

 
 

 

zaterdag 7 december  Bondsfeest in Meerle  

 
3.Reclamebanner 2019. 
     Wij vragen dat verenigingen de reclamedoek zoveel mogelijk zichtbaar  
     maken voor een groot publiek (liefst op straat en niet in hun lokaal of  
     cafetaria). Volg goed de handleiding zodat de buizen niet te ver doorhangen  
     en beveilig hem zodat hij niet kan wegwaaien .  

     Hopelijk kunnen wij volgend jaar even veel (of nog meer) sponsors  
     vinden voor onze reclamedoek 2019 (deze zal terug 3 op 2 m zijn).  
 
     De inkomsten hiervan kunnen we besteden aan de blijvende  
     financiering van onze activiteiten. Alzo moeten we de middelen  
     nergens anders halen door bv. de lidgelden te verhogen. 
 

                Daarom zouden we graag hebben dat alle  
             verenigingen op zoek gaan naar 
            kandidaat-sponsors  en geef hun naam door ten  
            laatste op de statutaire vergadering in januari.   
 
     Alle verenigingen krijgen een reclamedossier doorgestuurd waarin alle  
      gegevens zijn vermeld om kandidaat-sponsors te informeren en te  
      overtuigen.    
 
     Er is een reglementering omtrent het plaatsen van reclameborden op  
      gemeentelijke of gewestwegen. Jeff heeft al reactie ontvangen van 2  
      gemeenten, maar informeert nog verder. 

 
4.Mededelingen vanuit het Dagelijks Bestuur.       
    -GDPR. 
      Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe Europese verordening van kracht over de   
      bescherming van persoonsgegevens. 
      In welke mate moet KBKK zich daaraan aanpassen? 
      Op onze blog is een privacyverklaring ingevoegd die geldig is voor de KBKK en  
      die aangeeft hoe we met persoonsgegevens omgaan. 
    
    -RIO 17.10: De geschoten punten worden eerst op de inschrijvingslijst en dan pas  
                        op de schutterskaart ingevuld, en dit om te vermijden dat vergeten  
                        wordt om ook de inschrijvingslijst in te vullen.    
 



    -De ingevulde inschrijvingslijst (digitaal en/of manueel) moet rechtstreeks naar Roel  
     Bauters en Jeff Koyen verstuurd worden via mail, die dan verder instaan voor de  
     verwerking van de uitslagen. 
     Wij verwijzen naar RIO 21.1, 21.2, 21.3,21.4.   
 
    -Graag dringen wij eropaan dat de helpers die de pijlen uit de doelblokken  
     trekken, zelf schutter zijn of degelijk worden ingelicht hoe men de veren  
     niet kan beschadigen. Er zijn ook hulpmiddelen om de pijlen te trekken zonder  
     aan de veren te komen. Zie ook dat men de kaarten niet telkens een kwartslag  
     draait of verder schuift. Duw liever vlugger de gaten dicht.  
 
   -I.v.m. de organisatie van Schild en/of Kring Zundert: 
 

M ML G WW HV RV SL O HOOG 
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     

 
   -Schildschieting: -Bij het uitmaken van de schoten aan de doelen volgt de helper  
                             aan de doelen NA de scheidsrechters want zij moeten beide  
                             een schot correct kunnen uitmaken en zij moeten dus de pijlen  
                             trekken.  

                            -Kan de inrichtende vereniging zorgen voor de  
                             geluidsinstallatie, maar ook voor een beamer en  
                             projectiescherm zodat we de uitslagen kunnen tonen?  
                             Vraag dit eventueel na bij je gemeente. 
                             Er wordt gekeken of KBKK dit kan aankopen. 
 
   -Kamp tegen Zundert: We willen met het bestuur van Zundert overleggen of in  
    elke gang de reserveschutter kan deelnemen, niet voor de ploeg (tenzij bij  
    stukken bij een ploegschutter), maar wel voor het individueel klassement per  
    reeks. 
 
   -Kempen-Zundert wordt volgend jaar voor de 25ste keer georganiseerd. 
    Kunnen we hier een jubileumviering van maken (uitnodigen ATV en RTV,  
    receptie, barbecue i.p.v. boterhammen,….)    
 
   -Wie kan (of is bereid) om ALLE bogen te repareren als er “stukken” zijn? 

     De naam, telefoonnr., mailadres  van Mil Van Beeck en Jos Simons mag op de  
     blog gezet worden zodat mensen bij hen terecht kunnen. 
 
 

         Statutaire vergadering bij St.-Joris Meerle  op vrijdag 4  
         januari 2019 (eerste vrijdag van januari) 
 
 

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


