
 

Agenda 

Statutaire vergadering 
 

 
vrijdag, 15 februari 2019 in De Kempen te Oudsbergen 

 

Agenda ledenvergadering 

 

1. Opening; 

2. Verslag najaarsvergadering; 

3. Financieel verslag en begroting 2019; 

4. Resultaat peiling erekruis; 

5. Aanpassen reglementen (zie volgende pagina’s); 

6. Toelichting omtrent indiening dossier voor opname van het gilde- en schutterswezen op de 

Vlaamse inventaris (Immaterieel Cultureel Erfgoed) door Peter Ressen namens de 

Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden; 

7. Mededelingen; 

8. Vaststellen data bondsschuttersfeesten 2021 bij Sint-Dionysius Opoeteren, Sint-Catharina 

Beek, Breydelzonen Kessenich en Sint-Monulphus & Gondulphus Rotem; 

9. Binnengekomen stukken; 

10. Bestuurssamenstelling; 

11. Rondvraag; en 

12.  Sluiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.s.: het inlichtingenblad inclusief peiling wordt online aan alle secretarissen verstuurd samen met 

deze uitnodiging voor de vergadering van 15 februari 2019. Gelieve het online inlichtingenblad 

digitaal in te vullen vóór zondag 10 februari.



 

Bijlage 

Aanpassing reglementen 
 

 

Reglement betreffende het bondskoningsschieten, huidig artikel 2 (v2017):  

Elke vereniging betaalt gelijktijdig met het lidgeld €40,00 als inschrijving voor het 

bondskoningschieten. Hiervoor ontvangt men voor deze wedstrijd 1 schietkaart voor het 

bondskoningschieten en 5 kaarten voor de vrije wedstrijd. 

Reglement betreffende het bondskoningsschieten, goed te keuren artikel 2:   

Elke vereniging betaalt gelijktijdig met het lidgeld €100,00 als inschrijving voor het 

bondskoningschieten. Hiervoor ontvangt men voor deze wedstrijd 1 schietkaart voor het 

bondskoningschieten en 5 kaarten voor de vrije wedstrijd. Indien de vereniging met minstens één 

drietal deelneemt aan de kaveling van de vrije wedstrijd, dan wordt er €60,00 euro aan de 

vereniging teruggestort.  

 

Reglement betreffende vrije schietwedstrijden, huidig artikel B 5 (v2017): 

Inleggeld per kaart €3.75; 

Reglement betreffende vrije schietwedstrijden, goed te keuren artikel B 5: 

Inleggeld per kaart €4.50; 

 

Reglement betreffende uitkaveling erekruis, huidig artikel 3 (v2017):   

De inzet voor deze wedstrijd is voor alle categorieën €2,50 en voor de jeugd €1,00. Deze inzet 

kan aangepast en/of gewijzigd worden op een algemene bondsvergadering. Van deze inzet, 

behalve die voor de jeugd, gaat 80% naar de bondskas voor de aankoop van de zilveren schilden. 

De rest gaat naar de inrichter voor het indekken van de onkosten. De inzetten van de jeugd 

worden integraal uitbetaald. 

Reglement betreffende uitkaveling erekruis, goed te keuren artikel 3, onder voorbehoud 

peiling:  

De inzet voor deze wedstrijd is voor alle categorieën €2,50 en voor de jeugd €1,00. Deze inzet 

kan aangepast en/of gewijzigd worden op een algemene bondsvergadering. Van deze inzet, 

behalve die voor de jeugd, gaat 80% naar de bondskas voor de aankoop van de aandenkens. De 

rest gaat naar de inrichter voor het indekken van de onkosten. De inzetten van de jeugd worden 

integraal uitbetaald. 

 

Reglement betreffende uitkaveling erekruis, huidig artikel 15 (v2017):  

De eigenlijke erekruisen en de daaraan verbonden geldprijzen vervallen. Het erekruis van meer 

dan 100 schoten wordt vervangen door een zilveren schild waarop de naam van de schutter, het 

aantal gewonnen erekruisen met opgave van de categorie, het aantal schoten en de plaatsen 

waar het behaald is per seizoen wordt genoteerd. De waarde van het schild stijgt naargelang het 

aantal gewonnen erekruisen (23 februari 1996). 

Reglement betreffende uitkaveling erekruis, goed te keuren artikel 15, onder 

voorbehoud peiling:  

Bij meer dan 100 schoten ontvangt de schutter een erekruis: een aandenken waarop de naam van 

de schutter, het aantal gewonnen erekruisen met opgave van de categorie, het aantal schoten en 

de plaats(en) waar het erekruis dat seizoen behaald is, wordt genoteerd.  

 



 

Bijlage 

Aanpassing reglementen 
 

 

Reglement betreffende jeugdschieten, huidig artikel 17 (v2017):  

Voor het schieten zijn toegestaan: 

• ster-, ring-, paal-, staande-, zwevende-, en verstelbare korrels. Al deze korrels dienen van 

metaal of kunststof te zijn. De beschermkap van de korrel en van het vizier mogen niet 

langer zijn dan 60 mm; 

• één vizier, de vizierklep of vizierkeep; 

• de diopter met bijbehorende hulpstukken dienen van metaal of kunststof te zijn. De 

verlengstukken, pijpjes aan de diopter mogen niet langer zijn dan 50 mm; 

• als steun mag aan de luchtbuks een enkele beugel gemonteerd zijn aan de onderkant van het 

wapen. 

Aan al deze richtmiddelen mag geen glas, filters of optische middelen gebruikt worden. 
 

Reglement betreffende uitkaveling erekruis, goed te keuren artikel 17:  

Toegestaan: 

• ster-, ring-, paal-, staande-, zwevende- en verstelbare korrels van metaal of kunststof; 

• diopter met bijbehorende hulpstukken van metaal of kunststof; 

• één vizier, de vizierklep of vizierkeep; 

• de lengte van de beschermkap van de korrel en van het vizier is maximaal 60 mm; 

• de lengte van de verlengstukken, pijpjes aan de diopter, is maximaal 50 mm; 

• het gebruik van een origineel tafelsteuntje en/of originele schoudersteun. 

 

NIET toegestaan: 

• korrels en diopter met bijbehorende hulpstukken anders dan van metaal of kunststof; 

• het gebruik van glas, filters of optische middelen; 

• beschermkap van de korrel en van het vizier langer dan 60 mm; 

• verlengstukken, pijpjes aan de diopter, langer dan 50 mm; 

• aan de buks gemonteerde hulpmiddelen (uitgezonderd het origineel tafelsteuntje) 

 waarmee de buks op de aanlegpaal beter gestabiliseerd kan worden.   

 

 


