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GEACHTE  LEDEN, 
 

HIERBIJ  NODIGEN  WIJ  U  UIT  TOT  HET  BIJWONEN  VAN  ONZE  ALGEMENE  
LEDENVERGADERING  (“NAJAARS - VERGADERING”),  TE  HOUDEN  OP  
WOENSDAG  27  NOVEMBER  2019  IN  ZAAL  “DE  BOCHT”  (VOORHEEN   

’T  WOLFERSHUUS),  RUURLOSEWEG  42  TE  ZELHEM. 
 

AANVANG  20.00  UUR 
 

A  G  E  N  D  A 
============ 

1.     OPENING 

2.     MEDEDELINGEN 

3.     INGEKOMEN  STUKKEN 

4.     NOTULEN  ALV  D.D.  DONDERDAG  23  MEI  2019            (ZIE  BIJLAGEN) 

5.     VOORSTELLEN  WIJZIGING  WEDSTRIJD - REGLEMENT 

 A)  Het aantal korpsen bij de discipline KKG daalt jaarlijks, zie de bijlagen voor het 
aantal korpsen in deze discipline bij de Winterkompetities gedurende een fors aantal 
jaren.  

Om te voorkomen dat er op een gegeven moment geen sprake meer is van een 
“echte” korpswedstrijd stelt het hoofdbestuur voor om, met ingang van de 
Winterkompetitie 2020/2021, ook bij deze discipline over te gaan op “drietallen” in 
plaats van “viertallen” (evenals de disciplines LG en LGO). 

 Het hoofdbestuur stelt voor om te zijner tijd (na afloop Winterkompetitie 2019/2020) 
het Wedstrijd - Reglement dienovereenkomstig aan te passen zodat bij zowel KKG als 
LG als LGO sprake wordt/is van “drietallen”. 

 Het betreft artikel 37, artikel 38 en artikel 41. 

 B)  Het hoofdbestuur stelt een wijziging voor met betrekking tot de prijstoekenning als 
geregeld in de artikelen 43 (A sub 4), 44 (C sub 4, D sub 4) en 16 (C sub 4, D sub 4). 

 Momenteel is de prijstoekenning middels deze artikelen geregeld als volgt: 

1) Naar het hoogste aantal punten van de stam.                                                                    
2) Naar de beste laagste, voorlaagste enz.kaart van de stam.                                                                  
3) Naar het, qua aantal punten, beste laagste, voorlaagste enz. schot van de stam.           
4) Naar het dichtst, één na dichtst enz. bij het centrum van een roos van de stam    
gelegen schot.                                                                                                                         
5) naar het lot. 
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 Het hoofdbestuur stelt voor een en ander te wijzigen als volgt: 

1) Naar het hoogste aantal punten van de stam.                                                                    
2) Naar de beste laagste, voorlaagste enz.kaart van de stam.                                                                  
3) Naar het, qua aantal punten, beste laagste, voorlaagste enz. schot van de stam.           
4) Naar de hoogste score bij tellen op “tiende punten” van de stam.                                                                                                                         
5) naar het lot. 

6. “AFMELDINGSPROCEDURE”  BIJ  KAMPWEDSTRIJDEN 

 Sinds enige tijd wordt bij de uitnodigingen voor Kampwedstrijden een mailadres 
vermeld waar men zich, bij eventuele verhindering, kan afmelden.                                
De bedoeling hiervan is om, bij vroegtijdige afmelding, een vervanger uit te nodigen. 

 In de bijlagen enige informatie omtrent afmeldingen bij de Kampwedstrijden van de 
Zomerkompetitie 2019. 

 In het begin kwamen de afmeldingen veelal zeer laat binnen (vaak pas op de 
betreffende Kampdag) waardoor geen vervanger meer kon worden uitgenodigd. 

De bevindingen bij de Kampwedstrijden Zomerkompetitie 2019 waren dermate 
hoopgevend dat het hoofdbestuur voorstelt om een en ander op te nemen in ons 
Wedstrijd - Reglement. 

Het hoofdbestuur stelt voor om bij artikel 44 (sub a en sub b) een alinea toe te voegen: 
“Bij tijdige afmelding van een uitgenodigde schutter zal een vervanger worden 
uitgenodigd en wel de eerstvolgende schutter in die klasse(groep) die nog niet is 
uitgenodigd. Het hoofdbestuur beslist omtrent de bepaling tijdige afmelding.”                                                               

7.     CONTRIBUTIE  EN  INLEGGELDEN 
 

8.     BEGROTING  2020       (ZIE  BIJLAGEN) 

9.     RONDVRAAG 

10.   SLUITING 

******************************************************************************************************** 
VOORSTELLEN  VOOR  DEZE  ALGEMENE  LEDENVERGADERING  DIENEN  (PER      
E - MAIL  OF  SCHRIFTELIJK)  TE  WORDEN  INGEDIEND  BIJ  HET  SECRETARIAAT  
VAN  DE  VERENIGING  (VOOR  24  NOVEMBER  2019). 

AFDELINGEN  WELKE  NIET  ZIJN  VERTEGENWOORDIGD  WORDEN  € 10,=  BOETE  
IN  REKENING  GEBRACHT. 

DIT  GELDT  DUS  TEVENS  VOOR  AFDELINGEN  WELKE  ZICH  VOOR  DEZE  
ALGEMENE  LEDENVERGADERING  HEBBEN  AFGEMELD! 
 

IN  DE  PAUZE  VAN  DEZE  VERGADERING  WORDEN  DE  PRIJZEN  UITGEREIKT  
VAN  DE  ZOMERKOMPETITIE  2019  EN  VAN  DE  PRESTATIE - SERIE  2019. 

******************************************************************************************************** 

 
NAMENS  HET  HOOFDBESTUUR, 

W.G.  BRUGGINK  (SECRETARIS). 


