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De IBA heeft in overleg met de
organiserende Duitse
klootschietbond de VSHB
besloten dat het EK ook niet in
2021 kan plaatsvinden. Planning
is nu waarschijnlijk om het rond
Hemelvaart 2022 te houden.
Dit betekent dat er weer selectie
wedstrijden, voorrondes CT en
hoofdtoernooi CT gehouden
gaan worden in 2021. Nadere
informatie volgt vanuit de KC.
In verband met de lange
voorbereiding van een EK lag dit
in de lijn van de verwachting. Het
is jammer, maar het schept in
ieder geval wel duidelijkheid.

Woordje voorzitter
Nadat we in september eindelijk
weer wedstrijden konden spelen,
is momenteel het oplaaien van
de Covid-19-besmettingen weer
spelbreker. Alles ligt wederom
stil en onzekerheden nemen
weer toe. Ik hoop dat deze
periode kort van duur is en dat
we snel weer onze mooie sport
in wedstrijdverband kunnen
uitvoeren.
Deze periode vergt ook
aanpassingen. Zo hebben we
onze ALV toch op 5 oktober door
laten gaan. Vooraf aanmelden
was nodig, omdat er maximaal
30 personen toegang hadden in
de zaal. Was het aantal
aanmeldingen veel groter
geweest, dan hadden we deze
online moeten doen. Het aantal
aanmeldingen bleef onder de 30
personen, zodat de fysieke
vergadering door kon gaan. We
hebben buiten de formele
besluitvorming (herbenoemen,
financiële situatie) geen overige
wijzigingen voorgelegd vanwege
de beperkte mogelijkheid voor
inbreng op de vergadering.

Omdat die wijzigingen van
toepassing zijn voor het volgende
competitieseizoen hebben we deze
doorgeschoven naar de ALV in
2021. De vergadering verliep snel
en werd om 21.15 beëindigd.
Tijdens de ALV is een eerste voorzet
van het nieuwe beleidsplan
gepresenteerd, welke als titel heeft:
“Klootschieten, op weg naar
meer…!“ Het doel is om de
komende jaren te komen tot meer
leden (doelstelling +10% in 2024).
Als we dit willen bereiken, is het
ook nodig dat we meer kader
vormen. En dit alles is niet mogelijk
zonder meer beleving. Het ‘hoogover’ verhaal is besproken met de
AR en de ALV, en moet nu nog
verder uitgediept worden. Daartoe
daag ik iedereen uit om ideeën aan
te dragen. Hoe krijgen we meer
leden? Hoe werven we meer
kaderleden? Hoe kunnen we de
beleving van onze mooie sport
vergroten? Er zijn verenigingen die
daar goede stappen in gemaakt
hebben, maar er zijn ook
verenigingen die op zoek zijn naar
tips. We kennen ook veel
klootschieters die niet bij de NKB
zijn aangesloten. De vraag die ik
aan hen wil stellen: Wat moet de
NKB doen/bieden om aan te sluiten
bij de NKB? Genoeg stof om over na
te denken en met elkaar te
bespreken.
Nu de wedstrijden stil liggen doe ik
toch een oproep aan iedereen om
te blijven (voor sommigen: gaan)
trainen. En mocht er tijd over zijn
dan vraag ik jullie na te denken over
hetgeen ik hiervoor heb
aangedragen.
Ik wens iedereen veel sterkte,
wijsheid en een goede gezondheid
toe en hopelijk zien we elkaar weer
spoedig op een wedstrijdlocatie.
Peter Zanderink, voorzitter
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Nieuwe website
Sinds de start van het seizoen
2020-2021 is er een nieuwe
uitslagensite in de lucht. Op de site
https://uitslagen.klootschieten.com/
zijn alle uitslagen en standen van de
Landelijke Veldcompetitie te vinden.
Op deze site dienen alle
verenigingen die deelnemen aan de
LVC hun uitslagen in te vullen van de
door hen gespeelde wedstrijden.
Ook de uitslagen van de
veldcompetitie van de KTO-afdeling
zijn nu als pilot op deze site terug te
vinden. Het is de wens deze site in
de toekomst verder uit te bouwen
zodat iedere afdeling haar uitslagen
hierop kan verwerken.
Er worden nog enkele verbeteringen
doorgevoerd om de site
gebruiksvriendelijker te maken.
Tevens wordt er achter de schermen
aan een nieuwe opmaak van de
website www.klootschieten.com

Voortgang competities
In verband met de corona
maatregelen liggen de verschillende
NKB competities en
afdelingswedstrijden alweer enige
tijd stil. Naar aanleiding van de
persconferentie van 17 november jl.
lijkt het er op dat dit ook nog tot
minimaal half januari zal duren
voordat het misschien weer
toegestaan wordt om wedstrijden te
spelen.
Indien er mogelijkheden zijn om
weer wedstrijden te gaan spelen
zullen we dit uiteraard
communiceren aan iedereen. Op de
NOC-NSF website zijn de actuele
regels te vinden m.b.t. sporten in
coronatijd, hierbij de link naar het
actuele protocol:
https://nocnsf.nl/sportprotocol.

