
Verslag algemene vergadering van 26 maart 2012 

 

 

 

Aanwezig : OSN, SKE, LEL, SHT, WVS, SSA, OSS, SHE, BSB, SSS, SBH, SSV en COP 

Afwezig : TTL, RDB, VHR 

 

 

 

 

Openingswoord door de voorzitter : 

Ernots Rony heet alle aanwezige clubs welkom op de algemene vergadering. Hierna houdt de vergadering 1 

minuut stilte voor de overleden schutter van SSV, nl. Baldewijns Jean-Pierre. 

Na deze minuut gaat de algemene vergadering verder. Hier doet Rony dan ook even zijn zegje over het 

achterlaten van de sporthal in Kwaadmechelen ( na het Kampioenschap van Limburg ) en over het nodige 

respect tijdens de prijsuitreiking van het jeugdwintertornooi. Dit getuigde van weinig respect voor onze 

jeugdschutters. 

 

 

Kasverslag door de penningmeester : 

Hier geeft Eddy een beetje uitleg over de stand van zaken op 1 januari 2012. Tevens is de kasboek 

gecontroleerd en goedgekeurd door Germis Jean en Bosmans Leopold. 

De nieuwe controleurs van de kasboek voor het jaar 2012 zal worden gedaan in januari 2013 door Vos 

Anita en Alexandre Jean. Deze mensen zullen op gepaste tijd worden verwittigd wanneer de kasboek 

afgesloten is en klaar is voor goedkeuring. 

Tevens word er nog eens even gemeld dat er nog steeds door 3 club nog geen ledenlijst is doorgestuurd, nl. 

VHR, RDB en ESM. Deze clubs zullen nog een keer worden aangesproken om deze toch zo snel mogelijk 

door te sturen. 

We hebben eveneens van de provincie bericht gehad dat we geen subsidie zullen ontvangen voor het 

jaargang 2011, door een te hoog kasbedrag op 31 december 2011. We gaan dit wel proberen recht te 

zetten. 

 



 

Kandidaat bestuur : 

Hier is geen enkele kandidatuur voor binnen gekomen. Doch het bestuur doet nogmaals een oproep om de 

mensen in de clubs er even over aan te, zodat het bestuur terug kan uitgebreid worden naar 8 of 9 

personen. 

 

Website : 

Deze zal voorlopig blijven zoals hij is, en hij zal zo goed mogelijk worden bij gehouden. 

 

Liga lidgeld 2013 : 

Na een gezonde discussie over de liga lidgelden 2013 zijn we tot een gezamenlijk voorstel gekomen. 

Wij gaan op 16 april het volgende verdedigen : jeugd lidgeld 20,00 €  en volwassenen lidgeld  40 €. 

Rony zal dit gaan verdedigen op de vergadering te Berchem. 

 

 

Jeugdwintertornooi : 

Naar aanleiding van enkele opmerkingen over het verloop van de jeugdwedstrijden zijn we tot het 

volgende besluit gekomen. 

Vanaf het wintertornooi 2012-2013 gaan we de volgende indelingen respecteren. 

- Pupillen schieten op 12 meter 60 cm blazoen 

- Benjamins schieten op 12 meter 40 cm blazoen 

- Cadetten schieten op 18 meter 60 cm blazoen 

- Juniors schieten op 18 meter 40 cm blazoen 

In de bijlage van de mail vinden jullie een lijst met de indelingen per jaartal. 

 

 

Inrichting semi-interland 2012 : 

De semi-interlanden in België zullen doorgaan in Leopoldsburg. 

 



Belangrijke datums : 

Dit zijn de inrichtingen voor het jaar 2012. 

- 24 juni : Algemeen Limburgs kampioenschap ( Nederland en België ) te Sittard 

- 4 augustus : jeugdwedstrijd te Kermt 

- 5 augustus : Kampioenschap van Limburg outdoor te Kermt 

- 29 september : Semi-interland compound België-Nederland te Leopoldsburg 

- 30 september : Semi-interland recurve België-Nederland te Leopoldsburg 

- ???? oktober : Semi-interland compound Nederland-België te ??????????????? 

- 21 oktober : Semi-interland recurve Nederland-België te Koningslust 

- 9 december : Veteranenkamp ingericht door Gezellig samenzijn ( inrichter nog niet bekent ) 

 

 

Tafelronde : 

- Hier wordt een opmerking gemaakt over de medailles van het Kampioenschap van Limburg indoor ( 

enkele niet uitgedeelde medailles ). En tevens word er even weer stil gestaan over het geleverde 

respect van alle aanwezige schutters op de prijsuitreiking. Hierop word beslist dat de prijsuitreiking 

vanaf nu altijd in de sportzaal zal doorgaan, in plaats van in de kantine. 

 

 

 

Hierop sluit de secretaris de vergadering en wenst hij iedereen een behouden thuis komst. 

                

      


