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Woord van de 
voorzitter 
Het jaar 2022 zit er al bijna 
weer op. Vele wedstrijden 
heb ik gezien en ook zelf 
geschoten. 
Op het EK in Schleswig 
Holstein hebben we 
uitstekende resultaten 
geboekt. Ook de NK's kende 
prima resultaten en prima 
organisatie. Op dit moment 
kunnen competities gestaag 
doorgang vinden. Het weer 
zit behoorlijk mee. 
Achter de schermen wordt 
hard gewerkt aan een andere 
look and feel van de website. 
Ook zijn de voorbereidingen 
voor de wervingsactie 
volgend jaar al in volle gang. 
In deze nieuwsbrief een 
oproep om je aan te melden 
als vrijwilliger voor diverse 
taken. Nog steeds geldt: vele 
handen maken licht werk. 
Vrijwilligerswerk brengt je 
ook veel. Dat proberen we 
met een spreker op de 
vrijwilligersavond op 3 maart 
2023 duidelijk te maken. De 
wervingsactie (nu vooral 
gericht op junioren van 7-12 
jaar) is gepland in het eerste 
weekend van april 2023. 
Verenigingen worden 
daarvoor aangeschreven en 
verzocht zich daarvoor aan te 
melden en een 
contactpersoon door te 
geven voor deze actie. 
Al met al dus veel zaken die 
onderhanden zijn. Ik wens 
iedereen prettige feestdagen 
en een gelukkige 

jaarwisseling. Op naar een 
gezond 2023! 

 

Wervingsactie 
junioren, april 2023 
Zoals aangekondigd op de ALV 
2022 gaat de NKB in 
samenwerking met de 
Juniorencommissie en 
reclamebureau Artica een 
wervingsactie organiseren. Het 
ledenaantal van de NKB loopt 
gestaag terug met ongeveer 3% 
per jaar. De doelgroep waarop 
ingestoken wordt is de jeugd 
van 7 tot 12 jaar. Alle 
verenigingen worden 
aangeschreven om mee te liften 
met deze wervingsactie. 
Verdere info volgt later op: 
komklootschieten.nl 
 

Nieuwe website 
We zijn gestart met de 
ontwikkeling van een nieuwe 
website. Deze website zal begin 
2023 afgerond, 
geïmplementeerd en uitgerold 
moeten worden. De 
ontwikkeling wordt mede 
mogelijk gemaakt via onze 
partner NOC*NSF, waarbij we 
via Nederland Sport en in 
samenwerking met All United 
deze website kunnen opstellen. 
 

EK 2022 en EK 2024 
De EK 2022 bij de VSHB is nog 
niet afgerond en de NKB is 
alweer bezig met de 
voorbereidingen van het EK 
2024 bij de FKV. 
 
 

Terugblik EK 2022 VSHB 
In en om Meldorf Duitsland zijn er 
spannende wedstrijden gespeeld. 
De NKB kan terugkijken op een 
geslaagd toernooi met 
uitstekende resultaten. 
 
Vooruitblik EK 2024 FKV 
Van 9 t/m 12 mei 2024 zal het EK 
plaats vinden in Neuharlingersiel, 
alle disciplines worden op 
loopafstand van elkaar 
georganiseerd. Er wordt met de 
Champions Tour al volop 
gestreden om zich te kwalificeren 
voor de Kernploeg. 
 

Kaderfuncties,  
WIE DURFT? 
Meerdere commissies binnen de 
NKB zijn al langere tijd 
onderbezet.  
Onze oproep hierbij is:  

WIE DURFT: 
- Te sparren met een 

reclamebureau? 
- Iemand anders op te leiden? 
- Een wedstrijd te leiden? 
- Een wedstrijd te 

organiseren? 
- Een ledenbestand te 

onderhouden? 
- Webmaster te zijn? 

 
Voel je er iets voor om ook een 
handje te helpen? Meld je aan via 
secretariaat@klootschieten.com 
of vraag een bestuurslid voor 
verder informatie. 
 

Declaraties kaderleden 
Zijn er nog declaraties, lever deze 
dan zo spoedig mogelijk in, 
uiterlijk voor 14 januari 2023. 
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