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Nieuwsbrief 1, januari 2015 

 
 

Vanaf januari 2015 verschijnt er 4 keer per jaar een nieuwsbrief. Deze zal verstrekt worden 

aan alle afdelingen binnen de NKB. Dit om de afdelingen te informeren, het is de bedoeling 

dat de afdelingen de nieuwsbrief verder communiceren naar de verenigingen. 

 

Afdelingen: AKF, DR, KFIJ, KTO, MT, NT en TKC. 

 

In 2015 zal in april, juli en oktober nogmaals een nieuwsbrief verschijnen. 

 

Mededelingen van het bestuur: 

 

1. Ondanks aanloop problemen begint de website klootschieten.com beter te lopen. Er 

zijn echter verbeteringen mogelijk. Het blijft een lopend proces om de site zo actueel 

en volledig mogelijk te laten werken. Men kan nu ook reacties plaatsen. 

2. De afdelingsraad is voor de eerste keer bij elkaar geweest, dit in een bijna volledige 

bezetting. 

3. Het groene boek er zal dit jaar compacter uit zien. Er komen minder verslagen in, de 

adressenlijst van afdelingen/verenigingen /commissies/personen blijft gehandhaafd. 

Wijzigingen dienen tijdig doorgegeven te worden bij het Bondsbureau. 

4. Tijdens de IBA meeting is er in het gemeentehuis van Tubbergen een beeld onthuld ter 

vervanging van het beeld wat burgemeester Smal aan de Bond geschonken heeft (het 

origineel was gestolen). 

5. Er zijn m.b.t. VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) t.b.v. een veilig sportklimaat nieuwe 

ontwikkelingen, de afdelingen worden daarvan op de hoogte gebracht. 

6. Formeel en financieel zijn alle restpunten van de fusie afgewikkeld. 

7. Nieuwe ledenpassen zijn eind 2014 gereed gemaakt, een ieder dient op de NK 

aantoonbaar te beschikken over deze nieuwe ledenpas. 

 

Commissiezaken: 

 

1. Veel commissies pakken na de fusie zaken voortvarend op, er zijn wel een aantal 

commissies onderbezet. Vooral bij de scheidsrechters komen we mensen tekort, er zal 

binnenkort een beroep op enkele afdelingen gedaan worden om meer scheidsrechters te 

werven. Deze afdelingen leveren in vergelijking tot deelname aan NK te weinig 

scheidsrechters. 
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2. Ook bij andere commissies is een gebrek aan kaderleden. Als bondsbestuur zien we de 

afdelingen als leverancier van nieuwe kaderleden. Zij hebben beter inzicht bij 

desbetreffende verenigingen. 

3. Er wordt besloten om de Landelijke Cup Straat finale voortaan definitief vast te stellen 

op de zaterdag, dit om verwarringen uit het verleden te voorkomen. 

 

 

Buitenlandse betrekkingen: 

 

1. De organisatie van de EK 2016 is al in volle gang. De IBA heeft de locaties 

goedgekeurd. Straatlocatie: Ottershagenweg te Tilligte, er wordt met de Champions 

Tour al volop getraind op het parcours. Veld –en zetlocatie: Haarlerheide veldbaan te 

Reutum is reeds ingericht, trainingen volgen dit jaar. Noteer vast in de agenda: 

Donderdag 5 mei:  Opening Kerkplein Ootmarsum 

Vrijdag 6 mei:  EK straat Ottershagenweg Tilligte 

Zaterdag 7 mei: EK zetten Haarlerheide Reutum 

Zondag 8 mei:  EK veld Haarlerheide Reutum 

De medewerking van de gemeentes Dinkelland en Tubbergen is uitstekend, 

vooruitzichten op een geslaagd EK 2016 zijn goed. 

2. Eerste weekend van november is de jaarvergadering van de IBA geweest. Nederland 

was dit jaar gastheer. Nieuwe voorzitter van de IBA is dhr. Maurizio Della Costanza 

uit Italië, secretaris van de IBA is Cees van der Sluis. De locaties van de EK zijn 

bezocht en goed bevonden. Het was een geslaagd weekend. 

3. Een vastgestelde internationale activiteit “tussen de EK’s” is definitief van de baan. 

Het blijft vrij aan de landen om zelf onderling iets te organiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry Scholtenhave 

Secretaris NKB 
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