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We kunnen later met recht 
zeggen dat het jaar 2020 het 
jaar van de corona is 
geweest. Iedereen heeft in 
meer of mindere mate met 
het corona virus te maken 
gehad. Wij als NKB dus ook, 
de competitie kon niet 
uitgespeeld worden en NK en 
EK in Duitsland werden 
afgelast. Echter; er is weer 
licht in de tunnel, de 
competitie 2020/2021 kan, 
onder voorbehoud, van start 
op zondag 30 augustus 
Hopelijk blijven we 
gevrijwaard van een 2e golf, 
zodat deze competitie wel 
ongehinderd gespeeld kan 
worden. Het NOC*NSF heeft 
een Sportprotocol 
Verantwoord Sporten 
opgesteld, klik HIER voor de 
link naar het actuele 
Sportprotocol. Neem de 
genomen regels in acht. Als 
Bondsbestuur hopen we dat 
alle leden gezond door deze 
pandemie zijn gekomen, 
maar blijf op elkaar letten om 
gezamenlijk gezond te 
blijven. 
 

Algemene 

Ledenvergadering 

2020 
Ook de ALV 2020, die gepland 
stond op 6 april bij het 
Landhuis in Oldenzaal is 
afgelast. Er is een nieuwe 
datum geprikt op maandag 5 
oktober 2020 op dezelfde 
locatie.  
 

 
Er worden alleen formele zaken 
behandeld, zaken waarover 
gestemd moet worden zijn 
doorgeschoven naar 2021. 
Omdat, zoals het er nu 
voorstaat, de 1,5 meter norm 
van kracht zal zijn, stellen we 
een maximum van 2 personen 
per vereniging in. Verdere info 
volgt nog in de uitnodiging naar 
alle verenigingen. Hopelijk kan 
de ALV 2021 als vanouds in april 
2021 plaatsvinden. 
 

BWC nieuws 
Zoals het er nu uitziet gaat de 
Landelijke Veld Competitie weer 
op 30 augustus van start. De 
promotie / degradatie van het 
seizoen 2019/2020 is gebaseerd 
op de eindstand van 80% van de 
wedstrijden. Naar alle mogelijke 
opties is gekeken, deze 
beslissing is de meest voor de 
hand liggende. Je weet dat je 
een beslissing moet nemen, die 
niet voor iedereen gunstig 
uitvalt. Een compliment aan 
degenen die het programma en 
de indeling van de teams weer 
voor de start van de competitie 
opgesteld hebben. 
 

EK 2021 
Er zijn nieuwe data bekend van 
de EK in 2021 bij de VSHB in 
Duitsland. De wedstrijden zijn 
van 13 t/m 16 mei 2021. Het 
programma en locaties zijn 
gelijk als in 2020. De KC komt na 
de vakantie met een 
programma aan wedstrijden ter 
voorbereiding hierop.  
Gekozen is om de selectie gelijk 
te houden, echter moeten de 

CORONA nieuws geselecteerde junioren en 
senioren vormbehoud kunnen 
aantonen. Daardoor zullen er 
geen voorrondes plaatsvinden. 
De KC bepaalt de data en de 
wedstrijdlocaties. Bij de VSHB zal 
het programma van het EK 
identiek blijven. Zodra de IBA 
een beslissing heeft genomen 
over de leeftijdsgrens van de 
junioren, worden de 
betrokkenen direct 
geïnformeerd. 
 

Internationaal nieuws 
Er is bij de NKB het bericht 
binnen gekomen dat de heer 
Maurizio is overleden. Hij was 
voorzitter van de Italiaanse 
klootschietbond. Tot vorig jaar 
was hij 2 jaar lang voorzitter van 
de International Bowlplaying 
Association (IBA). Namens de 
NKB zijn er condoleances 
verstuurd.  
 

NOC*NSF 
De NOC*NSF staat garant voor 
een substantieel subsidiebedrag 
op onze balans. Er zijn 
ontwikkelingen gaande dat het 
“vaste” bedrag (basisvoet) in de 
toekomst naar beneden wordt 
bijgesteld. Daarvoor in de plaats 
komt dat dan een subsidie met 
een innovatief karakter. Om 
hiervoor in aanmerking te komen 
moeten we met plannen en 
investeringen komen. Na 
beoordeling kan er subsidie 
uitgekeerd worden. Dus een 
ieder die ideeën heeft, bijv. 
m.b.t. ledenwerving, graag 
reageren naar: 
secretariaat@klootschieten.com 
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