
Huishoudelijk reglement 
(15 oktober 2018 gewijzigd vastgesteld) 

Lidmaatschap 
 
Artikel 1 
Het bestuur beslist over een aanvraag tot het lidmaatschap.  
Minderjarigen moeten bij hun aanvraag de schriftelijke toestemming van hun wettelijke 
vertegenwoordiger overleggen. 
Het bestuur stelt de overige leden in kennis van een aanvraag van een kandidaat-lid. 
Het bestuur heeft het recht zonder bekendmaking van de redenen om iemand als lid te weigeren. 
Bij toetreding is een lid verplicht zich via Sint Antonius aan te melden als lid van de Nederlandse 
Handboog Bond (NHB). De contributie aan de NHB wordt door de vereniging afgedragen. 
Bij toetreding betaalt een lid een inschrijfgeld van € 10,00.  
  
Artikel 2 
1. Ereleden worden door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur of tenminste zes 
stemgerechtigde leden als zodanig benoemd met tenminste tweederde deel van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 
2a. Een lid dat schriftelijk aan het bestuur heeft meegedeeld dat hij niet in aanmerking wil komen voor 
de wedstrijdlicentie van de NHB, kan worden toegelaten als begunstiger.  
b. Begunstigers betalen een jaarlijkse bijdrage van minstens de helft van de contributie, die  
voor leden met NHB-licentie jaarlijks wordt vastgesteld.  
3. Het bestuur kan natuurlijke en rechtspersonen toelaten als donateur tegen een jaarlijkse 
steunbijdrage van ten minste € 25,00. 
4. De positie van de begunstiger en de donateur wordt elk jaar stilzwijgend voor een jaar verlengd, 
tenzij de begunstiger, de donateur of het bestuur hun positie schriftelijk beëindigt met een 
opzegtermijn van zes weken of tenzij nader schriftelijk anders wordt overeengekomen. 
5. Begunstigers hebben vrije toegang tot de verenigingsaccommodatie en mogen als toehoorder 
ledenvergaderingen bijwonen, maar hebben hierin geen stemrecht. 
6. Begunstigers worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij het jaarlijks koning schieten. 
7. Begunstigers en donateurs zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden. 
 
Artikel 3 
De wijze, waarop het lidmaatschap van de vereniging eindigt, is omschreven in artikel 6 van de 
statuten. Opzegging dient schriftelijk te geschieden tenminste vier weken voor het einde van het 
verenigingsjaar aan de secretaris van de vereniging.  
Het lidmaatschap eindigt in ieder geval op de eerste dag van de maand volgende op die van de 
schriftelijke opzegging. 
Eventuele achterstallige contributie en andere betalingen dienen voldaan te zijn uiterlijk op de dag dat 
het lidmaatschap eindigt. 
Een lid dat tot keizer en/of koning is uitgeroepen verliest deze titel wanneer hij zijn NHB-lidmaatschap 
van Sint Antonius beëindigt en wanneer hij NHB-lid wordt van een andere handboogvereniging.  
 
Artikel 4 
Royement wegens misdragingen als bedoeld in artikel 6 van de statuten, geschiedt op voordracht van 
het bestuur of op een door tenminste zes stemgerechtigde leden 14 dagen vóór de ledenvergadering 
ingediend voorstel. Dit voorstel moet op de agenda voor deze vergadering worden vermeld. 
Royement wegens wanbetaling geschiedt door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur. 
Besluiten tot royement worden genomen met tweederde deel van de geldig uitgebrachte stemmen. 
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen totdat in de ledenvergadering over het royement is beslist.  
Het besluit tot royement wordt schriftelijk meegedeeld aan de betrokkene onder opgave van redenen. 
Een lid dat tot keizer en/of koning is uitgeroepen verliest deze titel wanneer hij als lid van Sint 
Antonius is geroyeerd. 
 
 
 



Bestuur 
 
Artikel 5 
Tot bestuurslid kunnen alleen die leden worden gekozen die als lid via Sint Antonius bij de NHB zijn 
aangemeld zoals omschreven in artikel 1 van dit reglement. 
De voorzitter wordt in functie gekozen voor een periode van drie jaren. In het jaar, waarin de 
periodieke verkiezing van de voorzitter plaatsvindt, worden geen andere bestuursverkiezingen 
gehouden, behalve wanneer in een vacature moeten worden voorzien. 
Elk jaar treden een lid van het dagelijks bestuur en een commissaris af. 
In een tussentijdse opengevallen functie wordt voorzien voor de nog resterende zittingsperiode. 
 
Artikel 6 
De voorzitter wordt door de ledenvergadering met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen gekozen uit een voordracht. De stemming geschiedt schriftelijk. 
De namen van de kandidaten moeten uiterlijk veertien dagen vóór de ledenvergadering schriftelijk bij 
het bestuur zijn ingediend. Deze voordracht moet ondertekend zijn door tenminste drie 
stemgerechtigde leden. Men mag slechts één voordracht ondertekenen. Het bestuur is bevoegd 
kandidaten voor te dragen. 
 
Artikel 7 
De verkiezing van de overige bestuursleden geschiedt op overeenkomstige wijze als die van de 
voorzitter met dien verstande, dat op één stembiljet evenveel namen worden vermeld als er te 
vervullen vacatures zijn. 
De bestuursfuncties worden door het bestuur verdeeld en gelden telkens voor één zittingsperiode. De 
onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of langdurige afwezigheid wordt eveneens door 
het bestuur geregeld. 
Geen van de bestuursleden heeft het recht zonder opdracht van het bestuur financiële verplichtingen 
voor de vereniging aan te gaan boven € 50,00. 
 
Artikel 8 
De leiding van de vereniging behoort bij het bestuur. Het behartigt de belangen van de vereniging en 
de leden binnen de kring van zijn bevoegdheid. 
 
Artikel 9 
De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten. Hij vertegenwoordigt de vereniging wanneer 
daarvoor aanleiding bestaat. Hij draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen van de 
vereniging, van Rayon 3 van de Nederlandse Handboogbond en die van de Nederlandse 
Handboogbond. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. 
Bij het leiden van de vergadering stelt hij de orde van de dag vast, behoudens het recht van de 
ledenvergadering daarin wijzigingen aan te brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te 
beëindigen als hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij hervat de beraadslagingen als 
een derde deel van de in de vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt. 
 
Artikel 10 
De secretaris voert de correspondentie. Van alle uitgaande stukken bewaart hij een afschrift. Hij 
beheert het archief en maakt notulen van alle vergaderingen. Hij houdt een lijst aan van de namen, 
voornamen, geboortedata en woonplaatsen van de leden. Tussentijdse wijzigingen brengt hij binnen 
14 dagen ter kennis van de Nederlandse Handboogbond. 
Op de jaarvergadering brengt het bestuur een jaarverslag uit.  
 
Artikel 11 
De penningmeester beheert de geldmiddelen en houdt een regelmatige boekhouding. Voor zijn 
beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en 
bijdragen. Hij draagt de aan de Nederlandse Handboogbond verschuldigde gelden vóór 31 januari af. 
Gelden die niet nodig zijn voor het bestrijden van de lopende uitgaven, worden door hem belegd 
overeenkomstig door het bestuur te stellen regelen.  
Op de jaarvergadering brengt hij verslag uit over zijn beleid. Ook dient hij een begroting in betreffende 
de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. De penningmeester wordt voor zijn beheer 
gedechargeerd bij besluit van de ledenvergadering. 
Hij is verplicht aan de kascommissie of een daartoe door de ledenvergadering aan te wijzen 



accountant inzage te geven in de kas en in alle boeken en bescheiden en alle inlichtingen te geven te 
geven, die van hem worden verlangd. Gelijke verplichtingen bestaan voor hem ten opzichte van het 
bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen. 

Dagelijks bestuur 
Artikel 12 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 
Het dagelijks bestuur behandelt die zaken die geen uitstel gedogen alsmede die aan het dagelijks 
bestuur worden opgedragen. Het deelt zijn beslissingen op de eerstvolgende bestuursvergadering 
mede. 
 
Vergaderingen en stemmingen 
 
Artikel 13 
Tot de ledenvergadering wordt schriftelijk opgeroepen door de secretaris onder mededeling van de 
agenda. De termijn van oproeping is tenminste 14 dagen. 
 
Artikel 14 
De ledenvergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie. 
 
Artikel 15 
Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij een 
grotere meerderheid van stemmen door de statuten of bij dit reglement wordt voorgeschreven. Bij de 
berekening van de volstrekte meerderheid tellen blanco uitgebrachte stemmen niet mee. 
 
Artikel 16 
Stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen schriftelijk. Bij schriftelijke stemming 
benoemt de voorzitter een commissie van drie leden als stemopnemers, die er zich van heeft te 
overtuigen, dat het getal stembiljetten gelijk is aan dat van de aanwezige stemgerechtigde leden, de 
biljetten opent en de uitslag van de stemming bekend maakt. 
Niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes worden van onwaarde verklaard en ter bepaling van de 
meerderheid afgetrokken van het getal van de ingeleverde biljetten. 
Wanneer bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft 
behaald, wordt een tweede vrije stemming gehouden tussen alle kandidaten. Indien ook dan niemand 
de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt een derde stemming gehouden tussen de personen, 
die bij de vorige stemming de meeste stemmen op zich verenigden. 
Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan twee personen in aanmerking 
dan komen deze allen in herstemming. Bij zulke herstemming is het grootste aantal stemmen 
beslissend. Indien bij een herstemming de stemmen staken, beslist het lot. 
 
Artikel 17 
Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de oproeping de reeds aan het bestuur bekend 
gemaakte kandidaten. 
Zijn er geen tegenkandidaten ingediend, dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het 
bestuur gestelde kandidaat als gekozen. 
 
Artikel 18 
In de ledenvergadering zal, behoudens hetgeen overigens op de agenda is geplaatst, het bestuur het 
jaarverslag uitbrengen alsmede de notulen van de vorige ledenvergadering; de penningmeester het 
financiële verslag uitbrengen, waarna de vergadering gehoord, het advies van de kascommissie of de 
daarvoor aangewezen accountant, gelegenheid wordt gegeven zich over de decharge van het bestuur 
uit te spreken; 
- de begroting van het komende jaar worden vastgesteld; 
- de verkiezing van de bestuursleden plaats vinden; 
- de contributies van de verschillende groepen van leden worden vastgesteld en de minimum bijdrage 
van de begunstigers en donateurs. 
 
Artikel 19 
Andere ledenvergaderingen kunnen door het bestuur worden uitgeschreven. Het bestuur is daartoe 
verplicht, wanneer tenminste een vierde deel van de stemgerechtigde leden hiervan met opgave van 



de te behandelen punten schriftelijk heeft verzocht. In dit geval dient de vergadering binnen drie 
weken na ontvangst van het verzoek te worden gehouden. Geeft het bestuur geen gevolg aan het 
verzoek van deze leden, dan zijn zij gerechtigd zelf tot oproeping over te gaan. 

Bestuursvergaderingen 
 
Artikel 20 
Bestuursvergaderingen worden maandelijks gehouden op een door het bestuur vast te stellen dag van 
de week. Naargelang van de behoefte kunnen de voorzitter of twee bestuursleden een 
bestuursvergadering beleggen.  
Een bestuursvergadering is niet bevoegd tot besluiten, indien niet tenminste de meerderheid van de 
bestuursleden aanwezig is.  
De bestuursvergaderingen zijn openbaar. 
 
Contributies 
 
Artikel 21 
Elk jaar stelt de ledenvergadering op voorstel van het bestuur de contributies en bijdragen vast voor 
iedere groep van leden, begunstigers en donateurs. 
De keizer van de vereniging is vrijgesteld van het betalen van contributie; de koning behoeft de helft 
van de vastgestelde contributie te betalen. 
 
Artikel 22 
De contributies moeten uiterlijk op 1 maart van het verenigingsjaar zijn voldaan door storting op de 
daartoe aangewezen bankrekening. Het stortingsbewijs geldt dan als betalingsbewijs.  
Het bestuur kan een betaling per maand, per kwartaal of per half jaar toestaan. 
 
Artikel 23 
Indien een lid op deze datum zijn contributie nog niet heeft voldaan, dan volgt een aanmaning. Is de 
contributie binnen twee weken hierna nog niet voldaan, dan volgt een schorsing gedurende een door 
het bestuur te bepalen termijn. 
De contributie wordt gekenmerkt als een brengschuld. 

Straffen 
 
Artikel 24 
De strafbevoegdheid in de Nederlandse Handboogbond komt toe aan het hoofdbestuur van deze 
bond. 
 
Artikel 25 
Leden, die zich in ernstige mate hebben misdragen, waardoor de belangen van de vereniging of van 
de Nederlandse Handboogbond kunnen worden geschaad, kunnen door het bestuur van de 
vereniging voor bestraffing aan het hoofdbestuur van de Nederlandse Handboogbond worden 
voorgedragen. 
 
Artikel 26 
Leden, aan wie door het hoofdbestuur een straf is opgelegd of die zijn geschorst, kunnen daarvan bij 
de Commissie van Beroep en Arbitrage van de Nederlandse Handboogbond in beroep komen. 
De hoofdstukken VI en VII van het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Handboogbond zijn 
op de procedure van toepassing.  

Categorieën schutters 
 
Artikel 27 
Schutters worden ingedeeld volgens het Schiettechnisch Reglement van de Nederlandse 
Handboogbond ingedeeld in de divisies: recurve, compound, barebow, longbow en instinctive. 
In elke divisie zijn de volgende leeftijdscategorieën:  

aspirant (vrouw, man): t/m 13e verjaardag 
cadet (vrouw, man): t/m 17e verjaardag; 



junior (vrouw, man): t/m 20e verjaardag; 
senioren (vrouwen, mannen): ouder dan 20 jaar; of t/m 50e verjaardag 
master (vrouw, man): ouder dan 50 jaar. 

 
Wedstrijden 

Artikel 28 
Wedstrijden, zowel in als buiten de vereniging, zullen minstens één week van tevoren op een goed 
zichtbare plaats bij de schietbanen worden aangekondigd. Het bestuur zal, als het mogelijk is, de zes- 
en drietallen samenstellen volgens het gemiddelde zoals dat in de voorafgaande maand is geschoten.  
 
Koning schieten 
Algemeen 
Het koning schieten vindt plaats op de eerste zaterdag na 17 januari. Wanneer 17 januari op een 
zaterdag valt dan vindt het koning schieten op deze zaterdag plaats.  
Alle leden van Sint Antonius die via Sint Antonius als schutter bij de NHB zijn geregistreerd in een van 
de divisies recurve, barebow, longbow, instinctive of compound, kunnen deelnemen. Alle deelnemers 
schieten 3 pijlen per schietbeurt. Schutters in de divisies recurve, barebow, longbow en instinctive 
schieten om de koningstitel; de schutter die na de voorronde van 30 pijlen op de laatste plaats eindigt 
wordt uitgeroepen tot ‘nar’. Vanwege die benoeming is hij uitgesloten tot verder deelname.  
De hoogste tien schutters schieten de afvalronden, waarbij na iedere serie één schutter afvalt en 
uiteindelijk vier schutters overblijven. Deze vier schutters schieten de finaleronden volgens het 
setsysteem. Compoundschutters schieten om de enige beschikbare titel ‘baron’. Zij schieten een 
voorronde van 30 pijlen en daarna finaleronden van telkens 15 pijlen. De totaalscore van 15 pijlen in 
elke ronde is bepalend voor de uitslag.  
Een junior schutter mag mee schieten bij de senioren, mits hij dit minimaal één week van tevoren 
heeft verzocht aan het bestuur en het bestuur de toestemming heeft gegeven. 
Junioren schieten volgens dezelfde regels als gelden voor de senioren. 
 
Korte baan schutters 
Leden die vanwege hun leeftijd en gezondheid zich niet in staat achten het volledige wedstrijdschema 
van het hierna beschreven koning schieten af te ronden kunnen een onderlinge wedstrijd schieten op 
een doel dat op 15 meter van de schietlijn is geplaatst. Zij schieten om de titel van ‘Senator van het 
jaar’. Deze schutters worden niet uitgeroepen tot ‘nar’. Het bestuur bepaalt in overleg met deze 
schutters het aantal te schieten pijlen. 
 
Keizer schieten 
De keizer moet deelnemen aan het koning schieten. Om zijn titel te mogen behouden zal hij als eerste 
moeten eindigen. Komt hij op een lagere eindklassering uit, verliest hij zijn titel. Ook verliest hij zijn 
titel, wanneer hij zonder geldige opgave van reden afwezig is bij het koningschieten. 
De schutter, die drie achtereenvolgende jaren de koningstitel behaalt in de discipline recurve wordt in 
het derde jaar uitgeroepen tot keizer. De titel van koning, prins en ridder gaan over naar de 
daaropvolgende drie schutters.  
Wanneer een andere schutter in de drie achtereenvolgende jaren de koningstitel behaalt in de 
discipline recurve mag hij in het derde jaar de regerende keizer uitnodigen voor een wedstrijd om de 
nieuwe titel van keizer. De wedstrijd moet binnen een maand na het koning schieten plaatsvinden. 
Deze wedstrijd omvat 30 pijlen met 2 proefseries vooraf. Per beurt schieten zij 2 pijlen. Het bestuur 
wijst twee leden aan voor het noteren van de scores. De schutter met de hoogste score krijgt de titel 
van keizer. 
Als de nieuwe koning wordt uitgeroepen tot keizer, gaan de titels van koning, prins en ridder over naar 
de schutters, die respectievelijk als tweede, derde en vierde zijn geëindigd bij het koningschieten. 
 
Categorie-indeling 
De schutters worden ingedeeld in de volgende categorieën: 
1.  recurve senioren:  afstand 25 m.; 60 cm blazoen  
2.  recurve junioren:  afstand 25 m.; 60 cm blazoen 
3.  recurve aspiranten: afstand 18 m.; 60 cm blazoen 
4.  compound senioren: afstand 25 m.; 60 cm blazoen met “kleine tien” 
5.  compound junioren: afstand 25 m.; 60 cm blazoen met “kleine tien” 
6.  compound aspiranten: afstand 18 m.; 60 cm blazoen met “kleine tien”. 



Verloop van de wedstrijd 
Voorronde 
- Iedereen levert een pijl in bij de wedstrijdleider.  
- De wedstrijdleider trekt de pijlen willekeurig om de schutters per baan in te delen.  

 - Per baan staan minimaal 2 schutters. 
- Iedere schutter schiet 2 proefbeurten van elk 3 pijlen. Daarna schiet iedereen 30 pijlen.  
- Per baan noemt de ene schutter de scores op; de andere schutter noteert de scores. Bij verschil van 
mening beslist de wedstrijdleider. De pijlen mogen pas uit het doel worden getrokken nadat alle 
scores zijn genoteerd. 
- Schutters op de plaatsen 10 en 11 die na 30 pijlen een gelijke score hebben, schieten een shoot off. 
Zij schieten ieder op een baan. De schutter wiens pijl het dichtst bij het centrum van het blazoen zit, 
gaat over naar de afvalronden.  
 
Afvalronden 
- Iedere schutter krijgt een eigen baan volgens zijn klassering in de voorronde. 
- De afvalronde bestaat uit zes schietbeurten van elk 3 pijlen. 
- Na iedere schietbeurt valt telkens de schutter met de laagste score af. 
- Als meer schutters dezelfde laagste score hebben, schieten zij een shoot off. De schutter wiens pijl het 

verst van het centrum van het blazoen zit, valt af. 
- De schutters noteren zelf twee aan twee de scores: baan 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8, 9 en 10.  
- De schutter die uitvalt blijft op zijn baan de scores noteren van de andere schutter. (score per baan) 
- De wedstrijdleider wijst een lid van de vereniging aan, die per serie alle scores noteert om te bepalen wie 

na elke beurt moet uitvallen. (totaalscores) 
- Na de 6e serie blijven er 4 schutters over.  
- De hoogte van hun totale scores in de afvalronden (18 pijlen) bepaalt de ranglijst voor de 
finaleronden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Halve finale 
- In de halve finale schiet de nummer 1 tegen de nummer 4 uit de afvalronden en nummer 2 schiet 
tegen nummer 3.  
- Iedere schutter schiet op een aparte baan. 
- De hoogst geklasseerde schutter bepaalt wie van de twee begint met schieten. 
- De schutters schieten afwisselend 1 pijl. 
- De schutters gaan mee om de scores op te noemen en de pijlen te trekken; 
- Twee andere personen noteren de scores. Als er geen twee schrijvers beschikbaar zijn, noteren de 
schutters elkaars scores. 
- De schutters schieten maximaal 5 series van telkens 3 pijlen. 
- De schutter met de hoogste score krijgt 2 matchpunten; bij een gelijke score krijgen de schutters 
ieder 1 matchpunt. 
- De schutter die 6 matchpunten heeft, is winnaar van de ronde. In de afvalronden is de schutter 
winnaar zodra hij zodra één meer dan de helft van de matchpunten heeft verdiend. (6 of 7 punten) 
- Als iedere schutter na 5 series 5 matchpunten heeft, vindt een shoot-off plaats.  
- De schutter wiens pijl het dichtst bij het midden van het blazoen zit, is winnaar van de ronde.  
- Compound-schutters schieten 5 series van elk 3 pijlen. De totaalscore is bepalend voor de ranglijst. 

Bij een gelijke stand wordt er een shoot off geschoten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finaleronde 
- De finaleronde verloopt volgens het systeem van de halve finale. 
- De schutters wijzen ieder een persoon aan die de scores noteert, de pijlen trekt en deze bezorgt bij 
de schutters.  
- De wedstrijdleider houdt toezicht op een correcte notering van de scores; bij verschil van mening is 
zijn beslissing doorslaggevend. 
- De schutters zelf blijven achter de schietlijn. 
- In de finaleronde schiet de winnaar van de halve finale (1 – 4) tegen de winnaar van de halve finale 
(2 – 3) om de titel ‘koning’ en ‘prins’; de verliezers schieten tegen elkaar om de titel ‘ridder’.  



- Eerst schieten de 2 schutters om de titel ‘ridder’; daarna schieten de andere 2 schutters voor de titels 
‘koning’ en ‘prins’. 
- In beide ronden vindt een shoot off plaats bij een gelijke stand. 
- Compound-schutters schieten 5 series van elk 3 pijlen. De totaalscore is bepalend voor de ranglijst. 

Bij een gelijke stand wordt er een shoot off geschoten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Regeling bij deelname van de keizer 
Wanneer de regerend keizer na de afvalronden is geëindigd bij de hoogste 5 scorende schutters, doet 
hij niet mee aan de halve finales. Klasseert hij zich lager dan de 5e plaats, vervalt zijn titel. De halve 
finales en de finales verlopen volgens onderstaand schema. Wanneer de keizer niet is afgevallen, 
schiet hij tegen de nieuwe koning voor het behoud van zijn titel. Scoort de keizer hoger dan de koning 
dan behoudt hij zijn titel totdat hij door de schutter die in drie opeenvolgende jaren koning is geworden 
en hem heeft verslagen in een afzonderlijk duel zoals onder ‘Algemeen’ staat beschreven. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verenigingscompetitie 
 
De vereniging heeft een persoonlijke competitie, die loopt van 1 september tot en met augustus. 
De wedstrijdpunten worden berekend aan de hand van zijn gemiddelde. Het gemiddelde wordt telkens 
na 5 oefenavonden aangepast.  
De wedstrijdpunten worden berekend aan de hand van een factor: 100/(300-gemiddelde).  
Wie niet op maandag kan schieten, kan op donderdag zijn persoonlijke wedstrijd schieten. Wie zowel 
op maandag als op donderdag schiet mag twee schietbriefjes inleveren, doch alleen de hoogste score 
telt mee voor de persoonlijke competitie. 
Wie aan het einde van het competitiejaar aan minimaal 25 wedstrijden (oefenavonden) heeft 
deelgenomen, komt in de uitslag voor. Voor de drie schutters die de meeste wedstrijdpunten hebben 
behaald stelt het bestuur een prijs ter beschikking. De hoogst geklasseerde ontvangt de “Jan van der 
Aa-wisselbeker”. 
 
Vressels Bos-wisselbeker 
 
De wedstrijd om deze beker vindt jaarlijks plaats op donderdag na Pasen. Hiervoor wordt een speciale 
wedstrijdvorm bedacht.  
 
Overige wedstrijden  
Voor onderlinge wedstrijden en voor oefeningen kan door het bestuur een afzonderlijk reglement 
worden vastgesteld. 
 
Training 
 
Artikel 29 
Gedurende het verenigingsjaar zal minstens één keer per week een oefenavond worden gehouden. 
 
Schietbanen 
 
Artikel 30 
Voor de leden van de vereniging zijn de schietbanen te allen tijde opengesteld. 
Niet-leden mogen alleen schieten onder toezicht van een meerderjarige schutter van de vereniging. 

 

 

 



Slotbepalingen 
 
Hoofdsponsor en sponsor 
 
Artikel 31 
1. Het bestuur is bevoegd een overeenkomst aan te gaan met natuurlijke en rechtspersonen om als 

hoofdsponsor de vereniging te steunen door het voeren van reclame op de verenigingskleding, 
waarbij: 

- de reclame wordt aangebracht op de mouwen van de verenigingskleding; 
- de reclame een maximale afmeting heeft van maximaal 10 x 15 cm. 

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijf jaren. 
3. De vereniging verplicht zich tot: 

a. het aanschaffen van een sportshirt en/of sporttrui voor haar leden; 
b. het voor rekening van de vereniging laten bedrukken van de sportshirts en/of sporttruien met de 

naam van de hoofdsponsor; 
c. het dragen van de verenigingskleding tijdens officiële wedstrijden en tijdens schietdemonstraties 

voor en met gasten op de verenigingsaccommodatie of daarbuiten; 
d. het aanbrengen van een reclamebord, dat door de hoofdsponsor is aangeleverd, ter grootte van 

50 x 100 tot 150 cm aan de zijwand van de accommodatie, zodat het bord zichtbaar is vanaf de 
openbare weg; 

e. het één keer per jaar de accommodatie beschikbaar te stellen aan de hoofdsponsor om kennis 
te maken met de handboogsport; 

f. de naam/bedrijfslogo van de hoofdsponsor te vermelden op het jaarverslag; 
g. het jaarlijks toezenden van het jaarverslag; 

4. Het bestuur is bevoegd om natuurlijke en rechtspersonen toe te laten als sponsor onder de 
volgende voorwaarden: 
a. de sponsor mag een reclamebord van maximaal 50 x 100 tot 150 cm voor bevestiging aan de 

zijwand van de accommodatie, zodat het bord zichtbaar is vanaf de openbare weg; 
b. om kennis te maken met de handboogsport mag de sponsor gratis één keer per jaar de 

accommodatie gebruiken; 
c. de sponsor ontvangt jaarlijks het jaarverslag van de vereniging; 
d. de naam van de sponsor staat in het jaarverslag vermeld; 

5. De hoofdsponsor en sponsor worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij het jaarlijks koning schieten. 
 
Artikel 32 
 
In alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur met inachtneming 
van de statuten en reglementen van de N.H.B.. 
 
Artikel 33 
 
Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement en verdere 
wettelijke en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen. 
 
Artikel 34 
Dit huishoudelijk reglement treedt terstond in werking na de vaststelling door de ledenvergadering. 
 
Vastgesteld in de ledenvergadering van 18 oktober 1976. 
Het bestuur: 
Jan van der Aa, voorzitter;    Martien van de Sande, commissaris;  
Martien Roijackers, secretaris;     Theo Sanders, commissaris  
Gerrit van de Wijdeven, penningmeester; 
 
Gewijzigd vastgesteld in de ledenvergadering van 30 januari 2000. 
Het bestuur: 
Martin van Hastenberg, voorzitter;    Jan van der Aa, wedstrijdcommissaris; 
Jan van Acht, secretaris;     Henrie Groenen, commissaris;  
Theo Sanders, penningmeester;   Rien Verstraten, commissaris. 
Gerrit Swinkels, commissaris;  
 



Gewijzigd vastgesteld in de ledenvergadering van 27 juni 2005 (artikel 28) 
Het bestuur: 
Jan van der Aa, voorzitter;     Riky van Acht, wedstrijdcommissaris; 
Mies van den Bersselaar, secretaris;   Jan van Acht, commissaris;  
Theo Sanders, penningmeester;   Gerrit Swinkels, commissaris;  
Rien Verstraten, commissaris. 
Gewijzigd vastgesteld in de ledenvergadering van 25 januari 2013 (artikel 28) 
Het bestuur: 
Jan van der Aa, voorzitter;     Gerrit Swinkels, commissaris;  
Mies van den Bersselaar, secretaris;    Toon Relou, commissaris  
Theo Sanders, penningmeester; 
Gewijzigd vastgesteld in de ledenvergadering van 22 februari 2016 (artikel 2, 21, 27, 31 ) 
Het bestuur: 
Jan van der Aa, voorzitter    Toon Relou, commissaris  
Hennie van Rooij-Iding, secretaris   Johan Schepers, commissaris  
Gerrit Swinkels, penningmeester 
Gewijzigd vastgesteld in de ledenvergadering van 15 oktober 2018 (artikel 1, 3, 4, 5, 7, 10, 18, 
28 ) 
Het bestuur: 
Jan van der Aa, voorzitter    Toon Relou, commissaris  
Martien van den Brand, secretaris   Johan Schepers, commissaris  
Gerrit Swinkels, penningmeester 
 


