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We kunnen terugkijken op 

een geslaagde, goed bezette 

Algemene Leden Vergadering 

op 10 april in de Bunker van 

de Teugse Klootschiet 

Vereniging. Hieronder in het 

kort een samenvatting. 

Bestuurswisseling:  

Tom Kemperink is benoemd 

tot penningmeester van het 

Bondsbestuur, hij volgt 

daarmee Ivo Egbers op, die 

vorig jaar gestopt is. 

We hebben afscheid 

genomen van Aloys 

Timmerhuis (zie foto). Hij is al 

21 jaar betrokken bij de NKB, 

zowel de oude als de nieuwe 

bond. Hij was een van de 

kartrekkers in de fusie van 

beide bonden. Tevens deed 

Aloys veel internationaal 

werk voor de IBA. Dit blijft hij 

nog doen, gezien zijn 

bekendheid met de 

buitenlandse bonden. Wij zijn 

hem veel dank verschuldigd, 

mede daardoor heeft hij de 

gouden bondsspeld van harte 

verdiend. 

Beslissingen / besluiten: 

** alle cup finales worden 

voor de vakantie afgerond. 

** korting op aantal senioren 

op NK i.v.m. te weinig 

scheidsrechters wordt 

komende NK ingevoerd. 

** er is een formule gemaakt 

om te komen tot hooguit 1 

algemeen kampioen per 

categorie op het NK. 

 

** op het NK 2017 is een 

categorie  9 in het leven 

geroepen, leeftijd heren > 70 

jaar. Als dit jaar er behoefte  

aan blijkt, wordt het de 

volgende ALV definitief 

gemaakt. 

** er is gestemd over een 

voorstel om met meerdere 

jeugdleden in het hoogste team 

te mogen uitkomen. Dit geldt 

alleen voor de Landelijke Veld 

Competitie. Het voorstel is met 

meerderheid van stemmen 

aangenomen. 

** het protestgeld is vastgesteld 

op €25,- 

 

Wedstrijdkalender 
 

Er staan weer een aantal 

spannende en aantrekkelijke 

toernooien/wedstrijden op de 

kalender: 

11 juni: NK junioren 

 Beuningen 

25 juni: NK senioren 

 Mander 

2 juli: Cupfinales  Veld (4) 

8 juli: Cupfinales  Straat 

9 juli: Cupfinales Veld (8) 

 

Laten we hopen op spannende 

en sportieve wedstrijden. Dit 

zijn de momenten om ons te 

profileren naar het publiek. 

 

 

 

Overig nieuws 
 

Internationaal: 

Deelnemers aan de King & 

Queen of the Road wedstrijden 

in Ierland zijn dit jaar: 

 

Heren: Jos Bert Aalbers 

Dames: Silke Tulk 

Jongens: Mirco Breuker 

Meisjes: Suzan Zieverink 

 

Wij wensen ze dit jaar 

wederom veel succes !! 

 

In 2017 is er geen 

internationale wedstrijd. Er 

wordt nog gekeken of er in 

2018 iets mogelijk is. Wel staat 

er in 2019 een wedstrijd op de 

rol bij de VSHB, dit in het kader 

van hun jubileum. 

2020 is natuurlijk weer een EK 

jaar!! 

 

Algemeen: 

We zien in het groene boekje 

wederom een daling in het 

aantal leden (van 3451 naar 

3323). Dit is een trend die al 

langer speelt. Toch zien we 

enkele verenigingen die een 

groeiend aantal jeugdleden 

laten zien. Het kan dus wel !! 

Belangrijk is in deze om de 

jeugd iets te bieden, met een 

succesvol verlopen EK moet er 

meer mogelijk zijn. Een 

vereniging zonder jeugdleden 

heeft op den duur geen 

bestaansrecht, het is van vitaal 

belang om op 

verenigingsniveau met 

jeugdledenwerving bezig te 

zijn. 
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