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Nieuwsbrief 2, mei 2015 

 
 

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

aan alle afdelingen binnen de NKB en op de site. 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. 

  

Mededelingen van het bestuur: 

 

1. De vrijwilligersmiddag is weer goed verlopen, onder begeleiding van Stapkracht is er 

een programma doorlopen. 

2. Op 25 april hebben leden van het bestuur en enkele sporters deelgenomen aan 200 jaar 

Koninkrijk te Zwolle. In het kader van Lang Leve de Club was de NKB uitgenodigd 

om hierbij aanwezig te zijn. Een goede promotie voor de sport. 

3. Het groene boek is het groene boekje geworden, een handiger formaat met alleen 

nuttige informatieve zaken en staat inmiddels ook op de site. Ook in deze digitale 

tijden is het voor velen een mooi overzicht. 

4. De afdelingen zijn op de hoogte gebracht omtrent de VOG (Verklaring Omtrent 

Gedrag), zij zullen de verenigingen informeren. Deze zijn vrij om dit wel of niet bij 

hun vereniging toe te passen. 

 

Commissie zaken: 

 

1. Wedstrijdzaken: Landelijk zijn er dit jaar diverse kampioenen, zowel op veld als op 

straat. We kennen landelijk 3 klassen op veld en dames en heren op straat. Officieel de 

eerste kampioenen onder 1 vlag van de Nederlandse Klootschietbond !  

2. Scheidsrechterscommissie: Tijdens de Afdelingsraad is er uitvoering stilgestaan bij het 

tekort aan scheidsrechters. Er wordt via de afdelingen gevraagd om verenigingen te 

benaderen, mensen te zoeken voor een verkorte scheidsrechter cursus. Een optimaal 

verloop van bijv. de NK is in gevaar. Met name verenigingen van de KTO worden 

verzocht scheidsrechters te leveren, het gaat over ongeveer 25 mensen. 

3. Opleidingscommissie: De verkorte cursus scheidsrechter is klaar om gegeven te 

worden, nu nog de cursisten….. 

4. Juniorencommissie: Vanuit deze commissie is een samenwerking gegroeid om samen 

met TKC, KTO en AKF een gemeenschappelijke veldcompetitie 2015-2016 te gooien. 

Een mooi resultaat na de fusie ! 
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5. Kernploegcommissie: 19 januari heeft Harry Dost een lezing gegeven aan de leden van 

de Champions Tour. Om de Kernploegleden op een hoger peil te krijgen is door de KC 

besloten om in de CT 2015-2016 dubbele rondes te schieten. 

  

Buitenlandse betrekkingen: 

 

1. De organisatie van het EK 2016 is nog steeds in volle gang. Noteer vast in de agenda: 

Donderdag 5 mei Opening Centrum Ootmarsum 

Vrijdag 6 mei:  EK straat Ottershagenweg Tilligte 

Zaterdag 7 mei: EK zetten Haarlerheidebaan Reutum 

Zondag 8 mei:  EK veld Haarlerheidebaan Reutum 

Er wordt geprobeerd de voorrondes (6 en 20 juni 2015) te verschieten op de EK 

veldbaan. 

Alle informatie staat inmiddels ook op de EK 2016 site: www.ekklootschieten2016.nl 

2. Diverse draaiboeken liggen in concept klaar (dankzij WK 2010).  

3. De vergunningverlening heeft wel meer voeten in de aarde sinds het ongeval in 

Haaksbergen. 

4. Er wordt via allerlei wegen gezocht naar sponsoren, indien iemand een idee heeft dan 

graag contact opnemen met Huub Heitkamp van de Sponsorcommissie. 


