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In deze nieuwsbrief 
 
• ALV’s stemmen in  
• Planning komend 

jaar 
 
 
 

In de jaarvergaderingen van 
2012 is door de voorzitters 
van de beide bonden de 
intentieverklaring 
uitgesproken over het traject 
van ‘3 naar 1’. Van drie 
organisaties (inclusief de 
Federatie van Klootschieters 
en Kogelwerpers) naar één.  
 
Precies een jaar later is er al 
veel werk verzet. 
Verschillende werkgroepen 
met vertegenwoordigers van 
beide bonden hebben de 
huidige situatie in beeld 
gebracht. Waar liggen 
verschillen en 
overeenkomsten? De 
algemene conclusie vanuit de 
werkgroepen was dat er veel 
overeenkomsten zijn t.a.v. de 
huidige situatie en 
werkwijzen van beide 
bonden. 
 
In de jaarvergaderingen van 
beide bonden op 4 en 26 
maart jl. is het resultaat van 
de werkgroepen ingebracht 
en is gevraagd of de leden 
konden instemmen met het 
vervolg.  
Tevens is het gezamenlijke 
wedstrijdreglement, een  

ALV’s stemmen 

in 

 absolute voorwaarde voor het 
proces, ook goedgekeurd.  
 
Dat was bij beide bonden 
duidelijk het geval. Daarmee 
zijn de uitgangspunten voor 
de samenwerking gezamenlijk 
vastgelegd. Op 26 maart jl. 
kon ook NOC*NSF in de 
persoon van Sanne van Til 
aanwezig zijn. Daar werd 
nogmaals benadrukt dat 
NOC*NSF de ingeslagen weg 
van harte ondersteunt. 

 
Planning 

komend jaar 
Nu door de  
jaarvergaderingen is  
ingestemd met een vervolg 
van het traject ‘van 3 naar 
1’ staat het komende jaar 
(tot aan de 
jaarvergaderingen in2014) 
in het teken van het verder  
uitwerken en vastleggen 
van de samenwerking.  

Dat betekent bijvoorbeeld 
ook het maken van de 
conceptstatuten en het 
concept van het 
huishoudelijk reglement, 
van de nieuwe bond. 
Daarbij zal uiteraard 
gebruik worden gemaakt 
van de stukken die er al van 
beide bonden liggen.  
 
Daarnaast zal 
inhoudelijke/praktische 
uitwerking van het 
resultaat van de 
werkgroepen worden 
opgepakt. Voor deze 
activiteiten zal dan weer 
een beroep worden gedaan 
op de werkgroepen, die 
onder begeleiding en 
aansturing van de 
projectgroep aan de slag 
zullen gaan. Op deze 
manier kan begin 2014 een 
besluit worden genomen  
over het daadwerkelijk 
samengaan van beide 
bonden. 
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Voor informatie over het  
traject van ‘3 naar 1’ 
(projectgroep):  

 Cees van der Sluis: 
cvdsluis@hetnet.nl 

 Marcel Zwiep: 
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 Aloys Timmerhuis: 
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