Maart 2019
Nieuwsbrief, nr. 1-2019

Nederlandse Klootschietbond
Algemene Leden
Vergadering 2019

Hoofdsponsor NKB

In deze nieuwsbrief:
• Algemene Leden
Vergadering 2019
• Scheidsrechtercursus
• Klootschietmuseum
• Hoofdsponsor NKB
• Internationaal nieuws
• NOC*NSF

De volgende algemene
ledenvergadering van de NKB
is op maandag 8 april bij
Kampkuiper in Harbrinkhoek.
De afdeling NT is dan onze
gastheer. Aanvang 20.00 uur.
Graag aller opkomst gewenst.
Het Bondsbestuur is de
laatste tijd druk geweest om
het bestuur weer op volle
sterkte te krijgen, hierin is BB
volgens hun in geslaagd,
graag horen wij van U
hetzelfde.
Ook andere zaken worden op
de ALV behandelt, zoals ook
vermeld op de agenda, die
reeds verstuurd is naar alle
verenigingen. Laat Uw stem
horen en kom op de ALV op 8
april.

Scheidsrechtercursus

Voor meer informatie:
 Nederlandse Klootschietbond
klootschieten.com
 Partner van:

Het begint een gewoonte te
worden om U hierover te
berichten, maar er zijn weer
enkele belangstellenden voor
de scheidsrechtercursus. Om
de cursus compleet te krijgen
zijn er nog kandidaten nodig.
Dus maak gebruik van de
kans om scheidsrechter te
worden en meld je aan bij het
Bondsbureau, dan gaat deze
opleiding in het najaar van
2019 weer van start. In
overleg met de
Scheidsrechtercommissie en
de Opleidingscommissie is
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Internationaal nieuws
besloten om voorlopig nog geen
verkorte versie van de cursus te
geven. Het aantal avonden die
er nu voor staan is eigenlijk wel
het minimum om de cursus
(nationaal en internationaal
reglement) goed te kunnen
doorlopen.

Klootschietmuseum
Tijdens de EK 2016 in Nederland
was er een tijdelijke expositie
ingericht in het
Openluchtmuseum in
Ootmarsum. Op het gebied van
een definitievee tentoonstelling
van onze klootschietsport is er
nieuws. Halbo Bosker en Gerard
Hutten zijn bezig met het
Openluchtmuseum in
Ootmarsum om in de vroegere
Weemhof een semi permanente
expositie in een aantal vitrine
kasten ten toon te stellen.
Toch een mooie plek om onze
oude sport bekendheid te
geven.

Hoofdsponsor NKB
We hebben opnieuw een 5 jarig
sponsorcontract met Grolsch
afgesloten. Het oude contract
liep af en Grolsch is bereid om
opnieuw als hoofdsponsor van
de NKB op te treden. Dit
betekend wel dat de NKB zoveel
mogelijk Grolsch promoot bij
haar bondswedstrijden en de
onderliggende verenigingen. Op
NK en EK wedstrijden wordt het
ook een verplicht item.

In het Hemelvaartweekend van
2019 is er een internationale
wedstrijd in Duitsland bij de
VSHB. Deze bond bestaat 125
jaar en organiseert straat, veld
en zetwedstrijden. De straat en
veldwedstrijden zijn op vrijdag
31 mei, de zetwedstrijden zijn op
zaterdag 1 juni. Er doen van de
NKB 10 personen op veld en 10
personen op straat mee.
(4 heren, 2 dames, 2 jongens en
2 meisjes per onderdeel).
Dit is ook een mooie
voorbereiding op de EK 2020,
deze wordt ook bij de VSHB in
Duitsland gehouden.
In het najaar van 2019 start weer
de Champions Tour, als je je wilt
kwalificeren voor de EK, zorg dan
dat je in de Kernploeg komt.
Voorrondes voor zowel op straat
als veld zijn op zaterdag 7 en 21
september.

NOC*NSF
Van de overkoepelende
organisatie NOC*NSF krijgen we
jaarlijks een behoorlijk subsidie
bedrag. Dit is vooral op nationaal
niveau bedoeld om de sport in
zijn algemeenheid te promoten.
Hiervoor stellen ze wel een
aantal minimale eisen op het
gebied van Tuchtrecht Seksuele
intimidatie (aangepast), VOG
voor begeleiders en in het
verlengde hiervan de AVG (Alg.
Verordening
Gegevensbescherming). Op de
ALV zal het bestuur hier verder
een toelichting opgeven, want
het is een materie die best wel
ingewikkeld in elkaar zit.
.

