--- “Handboogbond “Gezellig Samenzijn “ ---

WEDSTRIJDREGLEMENT
Art. 1

WEDSTRIJDEN.

1.1

De wedstrijden worden onderverdeeld in “Bondswedstrijden” en “Nationaal concoursen”.

1.2

Aan Bondswedstrijden mogen alleen deelnemen verenigingen en leden van verenigingen
aangesloten bij “Gezellig Samenzijn”.

1.3

Aan Nationaal concoursen mogen ook verenigingen van buiten “Gezellig Samenzijn”
deelnemen.

1.4

Als Bondswedstrijd worden aangemerkt:
A.
Bondsconcoursen.
B.
De wedstrijd om het Veteranenkampioenschap.
C.
De persoonlijke kampioenschappen bestaande uit Jeugd- Dames- en Herenkampioenschappen.
D.
De wedstrijd om het Korpskampioenschap.
E.
De maasoever wedstrijd voor de Jeugd, Dames en Herenschutters.
F.
Wedstrijden van Bondsteams.

1.5

Afgelasting van Bondswedstrijden berust bij het bondsbestuur.

1.6

De wedstrijdleiding bij Bondswedstrijden en Nationaal concoursen berust bij het bondsbestuur
of daartoe door het bondsbestuur aangewezen personen.

1.7

Bij alle wedstrijden wordt geschoten op 25 meter afstand volgens het 1 pijl systeem met
uitzondering van de jeugdschutters volgens art. 20.5 ingedeeld in de C-klasse.
Uitgezonderd art. 1.7.2 schieten jeugdschutters volgens art. 20.5 ingedeeld in de C-klasse, op
de 18 meter schietafstand.
Jeugdschutters volgens art. 20.5 ingedeeld in de C-klasse mogen kiezen of ze op de 18- of 25
mtr. schietafstand schieten. Deze keuze dient men voor aanvang van het wedstrijdseizoen
door te geven aan het bondssecretariaat. Van deze keuze kan gedurende het seizoen niet
meer worden afgeweken.
Jeugdschutters die conform artikel 1.7.2 schieten op de 25 mtr. schietafstand worden,
ongeacht hun leeftijd, op de Bondswedstrijden ingedeeld in de B-klasse.

1.7.1
1.7.2

1.7.3

Art. 2

BONDSCONCOURSEN

2.1

Bondsconcoursen worden gehouden op data welke door het bondsbestuur zijn vastgesteld.

2.2

De organisatie van Bondsconcoursen wordt op de algemene ledenvergadering door middel
van loting toegewezen aan de verenigingen welke hiervoor in aanmerking komen.
Voor al de Bondsconcoursen wordt voor de organisatie hiervan, eveneens middels loting, één
vereniging aangewezen als reserve.
Wijze van loting;
Tijdens de algemene jaarlijkse ledenvergadering worden briefjes met daarop vermeld de
namen van de verenigingen welke voor de organisatie van een Bondsconcours in aanmerking
komen, samengevoegd dusdanig dat de namen van de verenigingen van buitenaf niet te lezen
zijn. Hieruit worden door een door het bondsbestuur aan te wijzen persoon briefjes getrokken.

2.2.1
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(vervolg);

In volgorde van afroepen gaat een afgevaardigde van genoemde vereniging naar de
bestuurstafel.
Bij de bestuurstafel liggen net zoveel briefjes als er verenigingen meeloten voor de organisatie
van een Bondsconcours. Van deze briefjes zijn er net zoveel briefjes genummerd als benodigd
voor het te verloten aantal Bondsconcoursen en de reserve. De overige briefjes zijn blanco.
De afgevaardigde van de vereniging welke aan de beurt is om te loten trekt uit de briefjes bij
de bestuurstafel een exemplaar.
Indien dit briefje genummerd is organiseert de betreffende vereniging het Bondsconcours van
het nummer wat op dit briefje is weergegeven. Indien op het getrokken briefje reserve staat is
betreffende vereniging als algemene reserve aangewezen voor de organisatie van een
Bondsconcours.
2.3

Indien een vereniging aan wie de organisatie van een Bondsconcours is toegewezen dit
concours niet kan organiseren, gaat de organisatie over naar de algemene reserve.

2.4

Een vereniging welke een Bondsconcours niet kan organiseren dient dit minimaal 5 maanden
van tevoren kenbaar te maken aan het bondsbestuur.

2.5

Voor toewijzing van een Bondsconcours komen alle verenigingen in aanmerking die in een
lopende cyclus nog geen Bondsconcours hebben georganiseerd.
De vereniging welke in een cyclus reeds een Bondsconcours heeft georganiseerd mag niet
meer mee loten voor de organisatie van een Bondsconcours totdat alle verenigingen in
betreffende cyclus een Bondsconcours hebben georganiseerd of dat men te kennen heeft
gegeven van de organisatie af te zien.
Indien in een cyclus voor de verloting van een Bondsconcours niet meer voldoende
verenigingen over zijn om de organisatie van alle concoursen in enig jaar toe te wijzen, dan
loot(loten) eerst de vereniging(-en) welke nog over is(zijn) voor de organisatie van een
Bondsconcours. Vervolgens kunnen weer alle verenigingen in een nieuwe cyclus meeloten.

2.6

Wil een vereniging niet mee loten voor de organisatie van een Bondsconcours, dan dient zij dit
vooraf aan het bondsbestuur te melden.

2.7

Verenigingen die een Bondsconcours hebben geloot kunnen met een der andere verenigingen
aan wie de organisatie van een Bondsconcours is toegewezen ruilen. Een verzoek hiertoe
dient aan het bondsbestuur ter goedkeuring te worden voorgelegd.

2.8

Nieuw toegetreden verenigingen mogen vanaf het 2 jaar van haar lidmaatschap mee loten
voor de organisatie van een Bondsconcours.

2.9

De verenigingen welke een concours organiseren verplichten zich om voor een terrein te
zorgen waarop een tent kan worden geplaatst van minimaal 30 x 15 meter en van waaruit op
24 doelen kan worden geschoten. Naast baan 1 en 24 zal nog een extra doel geplaatst worden
om een gelijkwaardige competitie te hebben. Hierbij geldt dat de afstand tussen de tentpalen
(aan buitenzijde tent) 1,25 meter dient te bedragen en dat er tussen 2 tentpalen maximaal 1
baan ingericht wordt.
Van bovenstaande kan worden afgeweken als een organiserende vereniging schriftelijk kan
aantonen middels een verklaring van de tentenleverancier dat de veiligheid gewaarborgd blijft
als er één of meerdere tentpalen verwijderd worden.
Indien hier aanleiding toe is kan het bondsbestuur besluiten om hiervan af te wijken.

2.10

Verenigingen mogen een concours organiseren in een binnen accommodatie. In deze
accommodatie moeten minimaal 20 banen worden opgesteld waarbij de hartafstand tussen de
doelpakken minimaal 1.20 mtr. moet bedragen.

e
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INDELING ZESTALLEN.

3.1

Alle zestallen worden zowel voor de Bonds- als Nationaal concoursen, volgens de resultaten
van het vorig seizoen, ingedeeld in de klassen Superieur, Ere, A en B.
De Superieure-, Ere- en A- klasse bestaan uit 12 zestallen.
De overige zestallen vormen de B- klasse.
Zestallen van nieuw opgerichte verenigingen worden in overleg met het bondsbestuur in een
klasse ingedeeld.
Van bestaande verenigingen welke door de algemene ledenvergadering zijn aangenomen als
e
e
nieuw lid van de bond, wordt in het 1 jaar van lidmaatschap het 1 zestal in de Superieure
e
e
klasse ingedeeld, het 2 zestal in de Ereklasse, het 3 zestal in de A-klasse en de overige
zestallen worden in de B-klasse ingedeeld.
Indien het aantal deelnemende zestallen hiertoe aanleiding geeft dan kan het aantal klassen
worden uitgebreid of verminderd.

3.1.1
3.1.2

3.1.3

3.2

De klassenindeling geschiedt aan de hand van het blazoengemiddelde per zestal. De zestallen
met het hoogste blazoengemiddelde komen in de Superieure klasse, de volgende in de
Ere-klasse enz.

3.3

Het blazoengemiddelde wordt bepaald aan de hand van de resultaten op de Bonds- en
Nationale concoursen.

3.4

Neemt een zestal gedurende een seizoen niet deel aan wedstrijden, dan wordt indien in een
volgend seizoen weer wordt deelgenomen aan wedstrijden betreffend zestal in de B-klasse
ingedeeld.

3.5.1

Als er een zestal is dat met minder dan zes schutters heeft geschoten, dan wordt het
gemiddelde van dit “zestal” als volgt bepaald:
De behaalde punten van dit “zestal” worden gedeeld door het aantal schutters die in dit “zestal”
hebben geschoten en de uitkomst hiervan wordt vermenigvuldigd met zes.
Dit telt alleen voor het laatste zestal van een vereniging daar de overige zestallen compleet
moeten schieten.
Indien het “zestal” uit minder dan 3 schutters heeft bestaan dan wordt geen gemiddelde
vastgesteld.

3.5.2

3.6

Iedere vereniging is verplicht tot deelname aan de Bonds- en Nationale concoursen van
“Gezellig Samenzijn”, op straffe van een boete, vastgesteld conform art. 30.1 en het per zestal
vastgestelde inschrijfgeld, voor maximaal 3 zestallen, per niet opgekomen wedstrijd. Deze
boete dient te worden betaald aan de bond.

3.7

Bij een Nationaal concours is men tevens het per zestal vastgestelde inschrijfgeld, voor
maximaal 3 zestallen, per niet opgekomen wedstrijd verschuldigd. De boete conform art. 30.1
en het inschrijfgeld dient te worden betaald aan de bond. De bond betaald aan de
organiserende vereniging van het Nationaal Concours het inschrijfgeld van maximaal 3
zestallen.

Art. 4

INDELING ZESTALLEN NIET AANGESLOTEN BIJ “GEZELLIG SAMENZIJN”.

4.1

Zestallen van verenigingen niet aangesloten bij “Gezellig Samenzijn” welke aan Nationaal
concoursen deelnemen worden als volgt ingedeeld;
e
e
e
1 Zestal in de Superieure-klasse, 2 zestal in de Ereklasse, 3 zestal in de A-klasse en de
overige zestallen in de B-klasse.
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Art. 5

NATIONAAL CONCOURSEN.

5.1

Verenigingen aangesloten bij “Gezellig Samenzijn” kunnen organisatie van een Nationaal
concours aanvragen bij navolgende verenigingsjubilea; 12½, 25, 40, 50, 60, 75, 90 en 100jarig bestaan en daarna om de 10 jaar.

5.2

Nationaal concoursen mogen alleen worden gehouden op die dagen welke door het
Bondsbestuur zijn vastgesteld, in overleg met de organiserende vereniging.

5.3

Verenigingen welke een Nationaal concours willen organiseren dienen hiertoe, voor 15 oktober
voorafgaande aan het jubileumjaar, een verzoek in te dienen bij het bondsbestuur onder
opgave van jubileum en gewenste data voor het concours.

5.4

Bij de Nationaal concoursen gelden de reglementen en richtlijnen van “Gezellig Samenzijn”.

Art. 6

OPRICHTINGSCONCOURS.

6.1

Iedere nieuwe vereniging kan een jaar na oprichting een oprichtingsconcours aanvragen bij het
bondsbestuur.
Voor een oprichtingsconcours zijn de regels gelijk aan de regels van een Nationaal concours.
Het bondsbestuur stelt de data waarop het concours kan worden gehouden vast in overleg met
de organiserende vereniging.

Art. 7a. INRICHTING SCHIETTERREIN.
7.1

Het schietterrein dient een zodanige grootte te hebben dat hierop, voor de Bonds- en Nationaal
concoursen, 26 banen conform art. 2.9 kunnen worden geplaatst, waarop vanuit de tent zal
worden geschoten.

7.2

De schietlijn dient op 25 meter van de doelen te liggen en duidelijk zichtbaar te zijn. Op
minimaal 1 meter achter de schietlijn is een wachtlijn gelegen, waarachter alle schutters zich
terugtrekken na hun schot. Tussen de schietlijn en wachtlijn mogen zich alleen de schietende
schutters bevinden.

7.3

De blazoenen dienen 1.20 meter boven de grond, gemeten uit het hart van de roos, te worden
aangebracht op de doelpakken. De blazoenen dienen recht te worden opgehangen dus niet
met een punt naar boven. Er mogen geen tekens op de doelen en blazoenen worden
aangebracht.

7.4

De blazoenen die nodig zijn voor een wedstrijd, worden door de organiserende vereniging
verstrekt.

7.5

Op het schietterrein moet minimaal één toiletwagen aanwezig zijn met gescheiden dames- en
herentoilet.

7.6

Door het bondsbestuur zal worden beoordeeld of het schietterrein aan de gestelde eisen
voldoet.

7.7

Een goed functionerende geluidinstallatie is verplicht.
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Art. 7b. AANVULLENDE EISEN VOOR INRICHTING BINNENACCOMMODATIE.
7.8

Boven de schutters dient voldoende en goed werkende verlichting aanwezig te zijn.
Boven de banen is de verlichting van de bond verplicht. Alleen HBV Juist Gericht Melick is
vrijgesteld voor deze verplichting door een besluit van de algemene jaarvergadering van 21
maart 2011.

7.9

Achter de doelpakken dient een veiligheidsvoorziening te worden getroffen dusdanig dat geen
pijlen beschadigd kunnen raken indien men bijvoorbeeld naast het doel schiet.

7.10

Benodigdheden voor het plaatsen van doelpakken en/of verlichting dient dusdanig
afgeschermd te zijn dat de veiligheid van schutters en materieel gewaarborgd is.

7.11

De afstand tussen de wachtlijn en de achterwand van de binnen accommodatie dient minimaal
10 mtr. te zijn indien er geen buffet wordt geplaatst. Indien er wel een buffet wordt geplaatst
dient deze afstand 15 mtr. te bedragen.

7.12

Banen waarop geschoten wordt dienen genummerd te zijn en voorzien van 1 pijlenkoker per
baan.

7.13

De binnen accommodatie dient voorzien te zijn van een goed werkend ventilatiesysteem met
voldoende capaciteit en alsmede een goed functionerende geluidsinstallatie is verplicht.

7.14

De binnen accommodatie dient voorzien te zijn van een goede en gelijkmatige ondergrond.
Hierbij mag geen verplichting gelden voor het dragen van sportschoenen.

7.15

De binnen accommodatie dient te beschikken over voldoende zitplaatsen voor de schutters.

7.16

Bij een eventueel uitlopen van een wedstrijd mag het niet voorkomen dat de wedstrijd moet
worden afgebroken in verband met het overschrijden van de gereserveerde tijd van de
accommodatie.

7.17

De buitenste banen waarop niet geschoten wordt is bij een binnen accommodatie niet
verplicht.

Art. 8

SCHIETBEURTEN.

8.1

Voor de Bondsconcoursen worden de schietbeurten zoveel mogelijk afwisselend vastgesteld.
Voor de Nationaal concoursen kunnen schietbeurten worden aangevraagd, waarmee indien
mogelijk rekening zal worden gehouden.
Het aanvangstijdstip voor de schietbeurten voor zowel de Bonds- als de Nationaal concoursen
zijn als volgt vastgesteld:
Schietbeurt op zaterdag, aanvang 17.00 uur
Schietbeurt 1 op zondag, aanvang 10.30 uur. Tevens schieten in deze schietbeurt
jeugdschutters uitkomend in de C-klasse die op de 18 meter schieten.
Schietbeurt 2 op zondag, aanvang 14:00 uur.
In bijzondere omstandigheden kan het bondsbestuur besluiten om hiervan af te wijken.

8.2.1

Alle zestallen van een vereniging, met uitzondering van zestallen van de organiserende
vereniging, schieten in dezelfde schietbeurt.
Zestallen van een organiserende vereniging kunnen in overleg met het bondsbestuur tijdens
verschillende schietbeurten schieten.
De organiserende vereniging dient 2 weken vόόr aanvang van het concours aan te geven welk
zestal wanneer deelneemt.

8.2.2
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8.3

Een zestal dat te laat begint met schieten krijgt minder pijlen genoteerd. Er zal niet worden
nageschoten.

8.4

De organiserende vereniging kan uitsluitend deelnemen aan een Nationaal concours buiten
mededinging.

Art. 9

AANTAL TE SCHIETEN PIJLEN.

9.1

Indien niet anders in dit reglement is aangegeven gaat een wedstrijd over 25 pijlen, waarvan
de laatste 20 pijlen tellen voor de korpswedstrijd.
Voor de personele prijzen tellen alle 5 series van 5 pijlen.

Art. 10 INSCHRIJFGELD.
10.1

De hoogte van het inschrijfgeld voor de Bonds- en Nationaal concoursen wordt conform art.
30.1 vastgesteld op een algemene bondsvergadering.

10.2

Het inschrijfgeld voor alle Bondsconcoursen dient uiterlijk 1 mei van het betreffend jaar te zijn
voldaan aan de bond. Bij het inschrijfgeld zijn 5 series personeel inbegrepen.

10.3

Het inschrijfgeld voor de Nationaal concoursen dient voor aanvang van de wedstrijd te zijn
voldaan aan de vereniging. Bij het inschrijfgeld zijn 5 series personeel inbegrepen.

Art. 11 PRIJZEN.
11.1

In iedere klasse zijn 3 korpsprijzen te behalen.
e
e
De 1 prijs in iedere klasse is voor het zestal dat de meeste punten schiet, de 2 prijs is voor
e
e
e
het daarna volgende zestal enz. De 1 , 2 en 3 prijs bestaat uit een geldbedrag.
De hoogte van het geldbedrag voor de prijzen wordt vastgesteld conform art. 30.1.
De gewonnen bedragen van de Bondsconcoursen zullen op de bankrekening van de
betreffende vereniging worden overgemaakt.

11.2

In iedere klasse is de:
Heren-prijs voor de hoogste heren-schutter geen koning zijnde.
Dames-prijs voor de hoogste dame-schutter geen koning zijnde.
Veteranen-prijs voor de hoogste veteraan geen koning zijnde.
Bij de jeugd zijn in iedere klasse, te weten A, B en C-klasse, 3 prijzen te halen te weten;
e
e
e
1 prijs, 2 prijs en 3 prijs. De jeugdschutter die koning is van de vereniging zal in de
koningsklasse uit moeten komen.

11.3

De koningen van de deelnemende verenigingen schieten op de Bonds- en/of Nationaal
concoursen voor een koningsprijs, ongeacht in welke klasse geschoten wordt.
Zij komen niet in aanmerking voor de Heren-, Dames-, Jeugd-, of Veteranenprijs.
De koningsprijs is voor de koning die de meeste punten heeft geschoten.

11.4

Wanneer zestallen, voor de korpsprijzen, een gelijk aantal punten hebben geschoten, wordt de
prijs toegekend aan het zestal dat in het laatste blazoen de meeste punten heeft geschoten.
Staat men dan nog gelijk dan geldt het voorlaatste blazoen enz.

11.5

Bij Bondsconcoursen zorgt de bond voor de prijzen. Bij de Nationaal concoursen zorgt de
organiserende vereniging voor de prijzen waarbij minimaal het prijzenschema van de
Bondsconcoursen wordt gehanteerd.
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Voor de personele prijzen tellen 5 series van 5 pijlen.
Per klasse zijn 3 geldprijzen te behalen. Deze geldprijzen zijn vastgesteld conform art. 30.1
e
De 1 prijs is voor de schutter welke in een serie van 5 pijlen de meeste punten schiet.
Staan meerdere schutters hierin gelijk dan geldt de waarde van de laatst geschoten pijl.
Is dit voor meerdere schutters gelijk dan geldt het voorlaatste schot enz.
Zijn alle 5 pijlen van een serie gelijk dan beslist het lot.
Voor elke schutter telt slechts één serie mee voor de personele wedstrijd.
De gewonnen bedragen zullen op de bankrekening van de betreffende verenigingen worden
overgemaakt.

11.7

Schiet een lager geplaatst zestal meer punten dan een hogergeplaatst zestal van dezelfde
vereniging, dan gaat dit zestal over naar de klasse van het hogergeplaatste zestal en maakt,
alleen voor deze wedstrijd, deel uit van die klasse. Het overklaste zestal gaat niet naar een
lagere klasse.

Art. 12 CONTROLE EN NOTERING PUNTEN.
12.1

Iedere vereniging is verplicht om voor het noteren van de punten, per zestal, een controleur
aan te wijzen. De controleur hoeft niet deel uit te maken van het zestal maar dient wel lid te zijn
van betreffende vereniging.

12.2

De geschoten punten worden dubbel genoteerd op lijsten door een schutter van de
rechterbaan en een schutter van de eigen baan.
Beide schutters controleren tijdens en na de wedstrijd of de genoteerde en bij elkaar getelde
punten overeenkomen.
De genoteerde punten worden niet meer door het bondsbestuur nageteld en eventueel
gecorrigeerd. Achteraf geconstateerde telfouten worden niet meer gecorrigeerd.
Voor de laatste baan wijst de organiserende vereniging een controleur aan.

12.3

Een pijl die de boog verlaten heeft wordt als geschoten genoteerd, echter niet wanneer de pijl
van de pees valt. Men mag de pijl opnieuw schieten, als deze zonder hulpmiddelen opgerapen
kan worden zonder de schietlijn te verlaten.

12.4

Blijft een pijl in de vork van een andere pijl steken dan geldt voor beide pijlen het cijfer van de
getroffen pijl.
Kan een geschoten pijl niet worden genoteerd dan kan deze pijl in overleg met de
wedstrijdleiding/scheidsrechter opnieuw worden geschoten.
De beslissing van de wedstrijdleiding/ scheidsrechter is bindend.

12.5

Misschoten dienen met de letter M te worden genoteerd.

12.6

De schietbeurten tijdens de Bonds- en Nationaalconcoursen staan onder leiding van de
wedstrijdleider van de organiserende vereniging. Bij de overige Bondswedstrijden fungeren de
bondsbestuursleden als wedstrijdleider.

12.7

De wedstrijdleider/scheidsrechter houdt toezicht op een goed verloop van de wedstrijd.
De wedstrijdleider/scheidsrechter is bevoegd om de wedstrijd stil te leggen.

12.8

De functie wedstrijdleider/scheidsrechter kan door 2 personen worden uitgeoefend welke niet
deelnemen aan de wedstrijd.
Indien er geen aparte scheidsrechter aanwezig is fungeert de wedstrijdleider als
scheidsrechter.

12.9

De wedstrijdleider/scheidsrechter leidt de wedstrijd doormiddel van fluitsignalen zoals
omschreven onder artikel 14.9.
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Art. 13 HERSTEL MATERIAAL.
13.1

Voor eventueel herstel aan boog of pijl wordt niet onderbroken. Iedere schutter is verplicht om
zelf te zorgen voor de nodige reservematerialen.

13.2

Kan een schutter niet meer verder schieten dan kan na overleg met de wedstrijdleider een
reserve schutter invallen. Deze kan op naam van de schutter die de wedstrijd begonnen is
verder schieten.

13.3

Bij onvoorziene gevallen beslist de wedstrijdleiding.

Art. 14 SCHIETWIJZE.
e

14.1

De 1 schutter van een zestal stelt zich met 1 been tegen de schietlijn of met 1 been over de
schietlijn en is verplicht te wachten met het uittrekken van de boog tot het beginsignaal is
gegeven.

14.2

Nadat het beginsignaal is gegeven schieten alle schutters van een team achtereenvolgend één
pijl.

14.3

Nadat de laatste schutter van alle deelnemers zijn pijl heeft geschoten wordt met een
eindsignaal aangegeven dat de punten kunnen worden genoteerd en de pijlen teruggehaald.
Na het eindsignaal mag niet meer worden geschoten.

14.4

Zodra alle schutters terug zijn achter de schietlijn kan het beginsignaal worden gegeven.

14.5

Indien door omstandigheden de wedstrijd wordt onderbroken wordt dit aangegeven met een
dubbel signaal. Dit betekent afspannen en niet meer schieten totdat een beginsignaal is
gegeven.

14.6

Indien weersomstandigheden dit noodzakelijk maken wordt de wedstrijd onderbroken.

14.7

Onder normale omstandigheden mag niet meer dan één keer worden afgezet en mag de
schutter de schietlijn niet verlaten. Dit om te voorkomen dat de wedstrijd wordt opgehouden.
De schutters dienen direct achter elkaar aan te sluiten. Met opzet treuzelen, kan tot gevolg
hebben dat een of meerdere pijlen niet worden genoteerd.
e
Schutters waarbij voor de 1 keer wordt geconstateerd dat men vaker dan 1 x afzet in een
schietbeurt krijgen een waarschuwing. Bij de volgende constatering wordt een misser
genoteerd.
Bij schutters waarbij in het laatste schot van de wedstrijd wordt geconstateerd dat men vaker
dan 1 keer heeft afgezet volgt geen waarschuwing maar wordt direct een misser genoteerd.

14.8

Alle materialen zoals bogen, bogenkoffers, toebehoren en dergelijke dienen achter de wachtlijn
te staan.

14.9

Begin en eindsignaal:
Onderbreking wedstrijd:
Einde wedstrijd:

enkelvoudig signaal door middel van fluit
dubbelvoudig signaal door middel van fluit
drievoudig signaal door middel van fluit

Art. 15 COMPOUNDBOOG
15.1

Er mag op de Bondswedstrijden en Nationaal concoursen niet geschoten worden met een
compoundboog.
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De compoundboog is een instrument bestaande uit een middenstuk met handgreep en twee
buigzame werparmen, elk eindigende in een topeinde en voorzien van een mechanisme om
het trekgewicht te reduceren.

15.3

Bij de wedstrijden bij de indoorcompetitie is het schieten met een compoundboog wel
toegestaan. Voor de indoorcompetitie is een apart wedstrijdreglement.

Art. 16 GERECHTIGDHEID SCHUTTERS.
16.1

Alle leden van een vereniging welke aan de wedstrijden van “Gezellig Samenzijn” deelnemen,
dienen voor 1 mei van ieder jaar te worden aangemeld bij de bondssecretaris. Dit onder
vermelding van voornaam en achternaam welke voluit opgegeven dienen te worden, alsmede
de geboortedatum en de vermelding Dame of Heer.

16.2

Nieuwe leden dienen voor de wedstrijd waaraan zij deelnemen te zijn aangemeld bij de
bondssecretaris, onder vermelding van de onder punt 16.1 genoemde gegevens.

16.3

Niet aangemelde leden zijn niet gerechtigd aan de wedstrijden deel te nemen.
Opstellen van niet gerechtigde schutters zal leiden tot diskwalificatie van het zestal waarin zij
zijn opgesteld.

16.4

Overgaan naar een andere vereniging binnen “Gezellig Samenzijn” is alleen toegestaan in het
tijdvak van 15 oktober tot 1 mei, behoudens goedvinden van beide verenigingen, hetgeen dan
schriftelijk aan de bondssecretaris moet worden bevestigd tenminste 8 dagen voor deelname
aan een wedstrijd.

16.5

Schutters die op de 25 meter discipline deelnemen, mogen per seizoen maar voor een
vereniging uitkomen. De keuze dient voor aanvang van het seizoen en uiterlijk 1 mei, aan de
bondssecretaris te worden medegedeeld.
Schutters die tevens lid zijn van een niet bij “Gezellig Samenzijn” aangesloten vereniging
mogen per wedstrijd maar voor 1 vereniging uitkomen.

16.6.1 Schutters die ook voor een vereniging van een andere bond uitkomen en waar een wedstrijd
wordt gehouden tussen betreffende bond en de handboogbond “Gezellig Samenzijn” dienen
direct na de Persoonlijke Kampioenschappen aan het bondsbestuur door te geven of men voor
het GS-team wil uitkomen als men zich hiervoor kwalificeert of dat men kiest voor deelname
aan het team van de andere bond.
16.6.2 Schutters die ervoor kiezen om niet voor het team van “Gezellig Samenzijn” te willen uitkomen
mogen niet deelnemen aan de door “Gezellig Samenzijn” te organiseren Maasoeverwedstrijd
in betreffend jaar.
16.6.3 Schutters die aangeven voor het GS-team uit te willen komen maar na de Maasoeverwedstrijd
hun besluit alsnog herzien en uitkomen in het team van een andere bond, worden uitgesloten
van deelname aan de Persoonlijke Kampioenschappen van de handboogbond “Gezellig
Samenzijn” in het eerstvolgende jaar.
Art. 17 KONING.
17.1

Iedere vereniging is verplicht voor 1 mei of direct na het koningschieten van betreffende
vereniging, een koning op te geven voor de Bondswedstrijden en Nationaal concoursen.
Indien een vereniging hieraan niet voldoet zal de hoogste schutter van die vereniging als
koning worden aangemerkt en kan deze schutter derhalve niet meedingen naar de heren-,
dames-, jeugd- of veteranenprijs.
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18.1

Veteranen zijn alle verenigingsleden, zowel dames als heren, welke op 31 december van het
lopende jaar de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben.

18.2

Aan de veteranenkampioenschappen kunnen de onder punt 18.1 genoemde leden
deelnemen.

18.3

De veteranenkampioenschappen vinden jaarlijks afwisselend plaats bij een vereniging op de
Linker- of Rechter maasoever.

18.4

Er wordt geschoten in 4 leeftijdsklassen t.w.:
Klasse A
60 t/m 64 jaar
Klasse B
Klasse C
70 t/m 74 jaar
Klasse D

65 t/m 69 jaar
75 jaar en ouder

Uitgangspunt hierbij is het geboortejaar van de deelnemers.
18.5

De schutter welke van alle deelnemers het meeste aantal punten schiet wordt algeheel
Veteranenkampioen en ontvangt ten teken hiervan een Kampioensbeker.
e
e
Per klasse zijn er 3 prijzen te behalen t.w.: Klasse-kampioen, 2 en 3 prijs.
De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organiserende vereniging.

18.6

De wedstrijd om het veteranenkampioenschap gaat over 25 pijlen met 5 proefpijlen vooraf.
De wedstrijd begint om 13.30 uur.

18.7

Staan 2 of meerdere schutters gelijk in punten dan telt het laatste schot. Indien ook dit gelijk is
telt het een na laatste schot enz.

Art. 19 SAMENSTELLING VETERANENTEAMS.
19.1

De veteranenteams zijn verdeeld in 2 teams.

19.2

Eén team bestaat uit de algeheel Veteranenkampioen van “Gezellig Samenzijn” en vervolgens
de 4 veteranen met het hoogste puntentotaal van de veteranenkampioenschappen en het
vastgestelde aantal Bondsconcoursen bij elkaar worden opgeteld.

19.3

Het andere team bestaat uit 5 schutters conform art. 19.2 welke geëindigd zijn op de 5 t/m de
e
9 plaats.

19.4

Een schutter welke zich heeft geplaatst voor het veteranenteam en zonder geldige reden en/of
zich af te melden afwezig is voor een wedstrijd van het veteranenteam zal het opvolgende
seizoen niet worden geselecteerd voor het veteranenteam.

19.5

Staan 2 of meerdere schutters gelijk in punten dan telt de eindscore van het
Veteranenkampioenschap. Zijn deze ook gelijk dan telt het laatste schot van het
Veteranenkampioenschap. Indien ook dit gelijk is telt het een na laatste schot enz.

e

Art. 20 JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN.
20.1

Jeugdschutters zijn alle verenigingsleden, zowel jongens als meisjes, welke op 31 december
van het lopende jaar de leeftijd van 19 jaar nog niet bereikt hebben.

20.2

Aan de Jeugdkampioenschappen kunnen de onder punt 20.1 genoemde leden deelnemen.
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Iedere vereniging dient direct na het laatste Bondsconcours de deelnemers van hun vereniging
op te geven welke willen deelnemen aan de Jeugdkampioenschappen. In verband met de
klassenindeling dient tevens de geboortedatum te worden vermeld.

20.4

De Jeugdkampioenschappen vinden gezamenlijk plaats met de Herenkampioenschappen 3
e
en 4 klas. Aanvang wedstrijd 13.30 uur.

20.5

Er wordt geschoten in 3 leeftijdsklassen t.w.:
Klasse A
jeugdschutters welke in de loop van het jaar 16-17 of 18 jaar worden.
Klasse B
jeugdschutters welke in de loop van het jaar 13-14 of 15 jaar worden.
Klasse C
tot 12 jaar of deze leeftijd in de loop van het jaar bereiken.
Uitgangsdatum is het geboortejaar van de deelnemers.

20.6

De wedstrijd gaat over 2 x 20 pijlen zonder pauze, met 2 proefpijlen vooraf.

20.7

Een schutter die in 40 pijlen de meeste punten heeft geschoten wordt Kampioen in zijn/haar
klasse indien art. 20.8 niet van toepassing is.

20.8

De jeugdschutter met het hoogste puntentotaal uit de A- en B-Klasse is algeheel
Jeugdkampioen van “Gezellig Samenzijn” en ontvangt ten teken hiervan een kampioensbeker.
Per klasse zijn er 3 prijzen te behalen t.w.: Groepskampioen, 2e prijs en 3e prijs.
De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organiserende vereniging.

20.9

Staan 2 of meerdere schutters gelijk in punten dan tellen de totaalpunten van de laatste 20
pijlen. Zijn deze ook gelijk dan telt het hoogste laatste schot van de laatste 20 pijlen. Indien ook
dit gelijk is telt het een na laatste schot enz.

20.10

Voor plaatsing van het maasoeverteam zal het puntentotaal van de persoonlijke
kampioenschappen en het vastgestelde aantal Bondsconcoursen bij elkaar worden opgeteld.

20.11

De algeheel jeugdkampioen is verplicht alle overige teamwedstrijden van “Gezellig Samenzijn”
te schieten. Voldoet hij hieraan niet, dan is schorsing door het bondsbestuur voor bepaalde tijd
mogelijk.

e

Art. 21 SAMENSTELLING JEUGDTEAMS.
21.1

Voor het linker maasoeverteam plaatsen zich indien van toepassing de algeheel
jeugdkampioen, aangevuld tot 6 schutters uit de A-B klasse met het hoogste puntentotaal
volgens art. 20.10.

21.2

Voor het rechter maasoeverteam plaatsen zich indien van toepassing de algeheel
jeugdkampioen, aangevuld tot 6 schutters uit de A-B klasse met het hoogste puntentotaal
volgens art. 20.10.

21.3

Voor het Bondsteam plaatsen zich de algeheel Jeugdkampioen, aangevuld met 4 schutters
met het hoogste puntentotaal na de maasoeverwedstrijd.

Art. 22 DAMESKAMPIOENSCHAPPEN.
22.1

Damesschutters zijn alle vrouwelijke verenigingsleden welke op 31 december van het lopende
jaar de leeftijd van 19 jaar bereikt hebben.

22.2

Iedere vereniging dient direct na het laatste Bondsconcours de deelnemers van hun vereniging
op te geven welke willen deelnemen aan de dameskampioenschappen.
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De Dameskampioenschappen vinden gezamenlijk plaats met de Herenkampioenschappen 1e
e
en 2 klas. Aanvang wedstrijd 13.30 uur.

22.4

De deelnemers aan de Dameskampioenschappen worden over 2 klassen verdeeld, zodanig
dat de klassen nagenoeg van gelijke grootte zijn.

22.5

De klasse-indeling van de Dameskampioenschappen vindt plaats na het laatste
Bondsconcours waarbij het gemiddelde van het vastgestelde aantal Bondsconcoursen
bepalend zal zijn.

22.6

De wedstrijd gaat over 2 x 20 pijlen zonder pauze, met 2 proefpijlen vooraf.

22.7

Er wordt geschoten in een 1e- en 2e-klasse.
e
De Damesschutster met het hoogste puntentotaal uit de 1e- en 2 -Klas is algeheel Kampioene
van “Gezellig Samenzijn” en ontvangt ten teken hiervan een Kampioensbeker.
Per klasse worden 3 prijzen beschikbaar gesteld t.w.: Kampioensbeker, 2e en 3e prijs.
De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organiserende vereniging.

22.8

Staan 2 of meerdere schutters gelijk in punten dan tellen de totaalpunten van de laatste 20
pijlen. Zijn deze ook gelijk dan telt het hoogste laatste schot van de laatste 20 pijlen. Indien ook
dit gelijk is telt het een na laatste schot enz.

22.9

Voor plaatsing van het maasoeverteam zal het puntentotaal van de persoonlijke
kampioenschappen en het vastgestelde aantal Bondsconcoursen bij elkaar worden opgeteld.

22.10

De hoogst geëindigde damesschutter van beide klassen, volgens art. 22.7 vertegenwoordigt
“Gezellig Samenzijn” als bondskampioene. Zij verplicht zich alle overige teamwedstrijden van
de bond in het betreffende jaar te schieten. Voldoet zij hieraan niet dan is schorsing door het
bondsbestuur voor bepaalde tijd mogelijk.

Art. 23 SAMENSTELLING DAMESTEAMS.
23.1

Voor het linker maasoeverteam plaatsen zich indien van toepassing de bondskampioene,
e
volgens art. 22.10 aangevuld tot 6 schutters uit de 1 en 2e klasse met het hoogste
puntentotaal volgens art. 22.9.

23.2

Voor het rechter maasoeverteam plaatsen zich indien van toepassing de bondskampioene,
e
volgens art. 22.10 aangevuld tot 6 schutters uit de 1 en 2e klasse met het hoogste
puntentotaal volgens art. 22.9.

23.3

Voor het bondsteam plaatsen zich de bondskampioene, aangevuld met 4 schutters met het
hoogste puntentotaal na de maasoeverwedstrijd.

Art. 24 HERENKAMPIOENSCHAPPEN.
24.1

Herenschutters zijn alle mannelijke verenigingsleden welke op 31 december van het lopende
jaar de leeftijd van 19 jaar bereikt hebben.

24.2

Iedere vereniging dient direct na het laatste Bondsconcours de deelnemers van hun vereniging
op te geven welke willen deelnemen aan de herenkampioenschappen.

24.3

De Herenkampioenschappen 1e en 2e klas vinden gezamenlijk plaats met de
dameskampioenschappen 1e en 2e klas. De herenkampioenschappen 3e en 4e klas vinden
gezamenlijk plaats met de jeugdkampioenschappen. Aanvang wedstrijden 13.30 uur.
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De deelnemers aan de Herenkampioenschappen worden over 4 klassen verdeeld, zodanig dat
de klassen nagenoeg van gelijke grootte zijn.

24.5

De klasse-indeling van de Herenkampioenschappen vindt plaats na het laatste Bondsconcours
waarbij het gemiddelde van het vastgestelde aantal Bondsconcoursen bepalend zal zijn.

24.6

De wedstrijd gaat over 2 x 20 pijlen zonder pauze, met 2 proefpijlen vooraf.

24.7

Er wordt geschoten in een 1 ,2 ,3 en 4 klasse.
Een schutter die in 40 pijlen de meeste punten heeft geschoten wordt kampioen in zijn klasse.
Per klasse worden 3 prijzen beschikbaar gesteld t.w.: kampioensbeker, 2e en 3e prijs.
De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organiserende vereniging.

24.8

Staan 2 of meerdere schutters gelijk in punten dan tellen de totaalpunten van de laatste 20
pijlen. Zijn deze ook gelijk dan telt het hoogste laatste schot van de laatste 20 pijlen. Indien ook
dit gelijk is telt het een na laatste schot enz.

24.9

Voor plaatsing van het maasoeverteam zal het puntentotaal van de persoonlijke
kampioenschappen en het vastgestelde aantal Bondsconcoursen bij elkaar worden opgeteld.

24.10

De hoogst geëindigde herenschutter van alle klassen, volgens art. 24.7 vertegenwoordigt
“Gezellig Samenzijn” als Bondskampioen. Hij verplicht zich alle overige teamwedstrijden van
de bond in het betreffende jaar te schieten. Voldoet hij hieraan niet dan is schorsing door het
bondsbestuur voor bepaalde tijd mogelijk.

e

e

e

e

Art. 25 SAMENSTELLING HERENTEAMS.
25.1

Voor het linker maasoeverteam plaatsen zich indien van toepassing de bondskampioen,
e
e e
e
volgens art. 24.10 aangevuld tot 18 schutters uit de 1 ,2 ,3 en 4 -klasse met het hoogste
puntentotaal volgens art. 24.9.

25.2

Voor het rechter maasoeverteam plaatsen zich indien van toepassing de bondskampioen,
e e e
e
volgens art. 24.10 aangevuld tot 18 schutters uit de 1 ,2 ,3 en 4 -klasse met het hoogste
puntentotaal volgens art. 24.9.

25.3

Voor het bondsteam plaatsen zich de bondskampioen, aangevuld met 14 schutters met het
hoogste puntentotaal na de maas oeverwedstrijd.

Art. 26 MAASOEVERWEDSTRIJDEN.
26.1

Aan deze wedstrijd kunnen deelnemen de schutters welke zich hiervoor hebben geplaatst
overeenkomstig artikel 21.1, art. 21.2, art. 23.1, art. 23.2, art. 25.1 en art. 25.2.

26.2

Er wordt minimaal 1 maasoeverwedstrijd gehouden. Deze worden afwisselend op de linkeren/of rechter maasoever gehouden.

26.3

De maasoeverwedstrijd gaan over 2 x 20 pijlen met 2 proefpijlen vooraf.
Aanvang wedstrijd 18.00 uur.

26.4

De maasoeverwedstrijd voor de dames en jeugd worden op dezelfde dag gehouden als de
maas oeverwedstrijd voor de heren. Dit behoeft echter niet op dezelfde plaats te zijn.

26.5

De hoogste schutter van iedere maasoever zowel bij de heren, dames alsmede de jeugd,
ontvangt een prijs. De overige deelnemers ontvangen een herinnering.
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De prijzen en herinneringen worden beschikbaar gesteld door de organiserende vereniging.

26.7

Een schutter welke zich heeft geplaatst voor een maas oeverteam en zonder geldige reden of
zich af te melden afwezig is voor een wedstrijd van het maasoeverteam zal het opvolgende
seizoen niet worden geselecteerd voor het maasoeverteam.

Art. 27 BONDSTEAMS “GEZELLIG SAMENZIJN”
27.1

De bondsteams van “Gezellig Samenzijn” zijn als volgt samengesteld:
- De 5 jeugdschutters overeenkomstig art. 21.3
- De 5 damesschutters overeenkomstig art. 23.3
- De 15 herenschutters overeenkomstig art. 25.3

27.2

Een schutter die zich heeft geplaatst voor een Bondsteam conform art. 27.1 en zonder geldige
reden of zich af te melden afwezig is voor een wedstrijd van het Bondsteam zal het
opvolgende seizoen niet worden geselecteerd voor een Bondsteam.

Art. 28 KORPSKAMPIOENSCHAPPEN.
28.1

De klassenindeling voor de korpskampioenschappen is gelijk aan de klassenindeling van het
lopende wedstrijdseizoen en wel als volgt:
Superieure- klasse, Ere- klasse, A -klasse en B -klasse.
Met in achtneming van art. 28.2 mogen per klasse maximaal 12 zestallen met het hoogste
blazoengemiddelde over de Bonds- en Nationaal concoursen deelnemen aan de
korpskampioenschappen.

28.2

Zestallen die aan minimaal 1 Bonds- of Nationaal concoursen met een compleet zestal hebben
deelgenomen, mogen deelnemen aan de korpskampioenschappen.
Mochten in de B - klasse geen 12 zestallen hieraan hebben voldaan, dan wordt deze klasse
door het bondsbestuur aangevuld met zestallen welke deze voorwaarde het meest benaderen.

28.3

Per klasse wordt gestreden om het korpskampioenschap.

28.4

De zestallen ingedeeld in de A - en B - klasse schieten op zaterdag. Aanvang 13.30 uur.
De zestallen ingedeeld in de Superieure – en Ere - klasse schieten op zondag. Aanvang 13.30
uur.

28.5

De wedstrijd gaat over 2 x 20 pijlen per schutter van een zestal met 2 proefpijlen vooraf. Er
wordt geen pauze gehouden.

28.6

Elke schutter kan maar in één klasse uitkomen.

28.7

Het zestal dat in 40 pijlen de meeste punten heeft behaald is Korpskampioen in zijn klasse.
Staan 2 of meer zestallen na 40 pijlen in punten gelijk dan is het resultaat van de laatste serie
van 20 pijlen beslissend. Staan hierna nog zestallen gelijk dan telt het hoogste puntentotaal
van het laatst geschoten blazoen. Indien ook dit gelijk is telt het puntentotaal van het een na
laatste blazoen enz.

28.8

Per klasse wordt voor het Kampioensteam een beker beschikbaar gesteld.
Bovendien worden per klasse, voor de schutters van het Kampioensteam en de teams welke
als 2e en 3e zijn geëindigd, respectievelijk “Gouden”, “Zilveren”, en “Bronzen” medailles met
lint beschikbaar gesteld.

28.9

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organiserende vereniging.
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28.10

De vereniging waarvan een zestal het hoogst aantal punten van alle klassen heeft behaald,
heeft het recht om de eerstvolgende persoonlijke- en korpskampioenschappen te organiseren.
Mocht de winnende vereniging de Kampioenschappen niet willen of kunnen organiseren, zal er
een loting plaatsvinden tussen de verenigingen die vooraf hebben aangegeven mee te dingen
d.m.v. loting om de Kampioenschappen van volgend jaar te organiseren.

28.11

Een vereniging welke de persoonlijke- en korpskampioenschappen organiseert, komt het
eerstvolgend jaar niet meer in aanmerking voor de organisatie van deze Kampioenschappen.

28.12

Jeugdschutters die in het lopende seizoen deel hebben genomen in de C-Klasse kunnen
eenmalig deelnemen aan de korpskampioenschappen. Art. 1.7.2 is hierbij niet van toepassing.

Art. 29 ALGEMEEN.
29.1

De Persoonlijke Kampioenschappen worden georganiseerd door die vereniging aan welke de
organisatie van de Korpskampioenschappen is toegewezen.

29.2

De Persoonlijke Kampioenschappen vinden plaats in het weekend voorafgaande aan de
Korpskampioenschappen.

29.3

De Korpskampioenschappen worden gehouden in het 1e volle weekend van september.

29.4

Voor de organisatie van de Persoonlijke- en Korpskampioenschappen dient een tent geplaatst
te worden van minimaal 30 x 15 meter van waaruit op 24 banen, conform art. 2.9, geschoten
kan worden.

29.5

Schutters welke zich geplaatst hebben voor een Maasoever- of Bondsteam en op wedstrijden
voor betreffende teams zonder tijdige afmelding en/of geldige reden afwezig zijn, worden met
onmiddellijke ingang uitgesloten van deelname aan betreffende wedstrijden gedurende het
lopende seizoen alsmede de Persoonlijke Kampioenschappen van het opvolgende seizoen.

29.6

Voor verenigingen welke in enig jaar een Bonds-, Nationaal concours of de Persoonlijke- en
Korpskampioenschappen organiseren wordt een informatiebijeenkomst gehouden. Tijdens
deze bijeenkomst geeft het bondsbestuur informatie over de organisatie van betreffende
wedstrijd. Deelname aan deze informatiebijeenkomst is verplicht op straffe van een boete,
vastgesteld conform art. 30.1. De boete dient aan de bond te worden betaald.

Art. 30 FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN.
30.1

De hoogte van contributie, boetes, inschrijfgeld, geldprijzen en financiële bijdrages wordt
vastgesteld door een besluit van de algemene ledenvergadering. Hierbij wordt tevens de
ingangsdatum van een genomen besluit vastgesteld.

30.2

Besluiten volgens art. 30.1 worden in een financieel overzicht als bijlage aan dit
wedstrijdreglement toegevoegd en dienen bij wijziging schriftelijk aan de leden van “Gezellig
Samenzijn” ter kennis te worden gebracht.

30.3

Bij “Gezellig Samenzijn” aangesloten verenigingen betalen voor het lidmaatschap jaarlijks een
contributie conform art. 30.1.
De contributie dient uiterlijk 1 mei van ieder jaar te zijn voldaan. Verenigingen welke niet tijdig
aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan worden uitgesloten van deelname aan de
wedstrijden.
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--- “Handboogbond “Gezellig Samenzijn “ --30.4

De contributie voor de aangesloten verenigingen bestaat uit;
-een basiscontributie per vereniging plus een contributie per ingeschreven lid van
betreffende vereniging.
-De basiscontributie is voor alle aangesloten verenigingen gelijk.
-De hoogte van de ‘contributie per lid’ is voor alle ingeschreven leden van de aangesloten
verenigingen eveneens gelijk.

30.5

Voor de controle van het aantal bij de handboogbond ingeschreven aantal leden van een
vereniging, krijgen de aangesloten verenigingen uiterlijk 1 maand voor het einde van het
kalenderjaar een overzicht van het bij de bond “Gezellig Samenzijn” ingeschreven aantal leden
van hun vereniging toegestuurd. De aangesloten verenigingen dienen dit overzicht te
controleren, eventuele mutaties te vermelden en voor 31 december van betreffende jaar terug
te sturen naar het bondssecretariaat.

30.6

De ‘contributie per lid’ wordt geheven over het bij de handboogbond ingeschreven aantal leden
per 1 januari van een jaar en op basis van het conform art. 30.3.2 ingeleverde ledenoverzicht.

30.7

Van verenigingen welke het ledenoverzicht zoals omschreven in art. 30.3.2 niet of niet tijdig
hebben ingeleverd, wordt de ‘contributie per lid’ bepaald over het aantal bij de bond
ingeschreven aantal leden per 31 december van het voorgaande jaar.

30.8

Nieuwe leden van bij de handboogbond ingeschreven verenigingen welke in de loop van het
jaar worden ingeschreven, betalen een contributie welke gelijk is aan de ‘contributie per lid’
waarvan de hoogte is bepaald tijdens een algemene ledenvergadering.

30.9

Leden van aangesloten verenigingen en waarvan het lidmaatschap van de vereniging eindigt,
dienen door de aangesloten vereniging te worden afgemeld bij het bondssecretariaat.

30.10

Er vindt geen restitutie plaats van betaalde contributie.

30.11

Betreffende de organisatiekosten van onderstaande wedstrijden wordt door de bond “Gezellig
Samenzijn” een bijdrage verstrekt vast te stellen volgens art. 30.1
* Veteranenkampioenschappen
* Jeugdkampioenschappen
* Jeugddag
* Dameskampioenschappen
* Herenkampioenschappen

30.12

* Korpskampioenschappen
* Maasoeverwedstrijd Heren
* Maas oeverwedstrijd Dames/Jeugd
* Wedstrijd G.S. - Regio Limburg
* Veteranentreffen

De consumptieprijzen voor de Bonds- en Nationaal concoursen, persoonlijke- en
korpskampioenschappen worden vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.

Art. 31 AANSPRAKELIJKHEID.
31.1

Een vereniging die een Bondswedstrijd, Nationaal concours of andere activiteit onder
auspiciën van de Handboogbond Gezellig Samenzijn organiseert is verplicht om voor
dit evenement minimaal een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

31.2

Het bondsbestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel.
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--- “Handboogbond “Gezellig Samenzijn “ --Art. 32 WIJZIGINGEN.
32.1

Wijzigingen van dit reglement kunnen worden aangenomen op een algemene
ledenvergadering. Hierbij is een meerderheid van stemmen vereist.
De wijzigingen dienen vooraf aan de leden kenbaar te worden gemaakt.

Art. 33 SLOTBEPALING.
33.1

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bondsbestuur.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering gehouden op 19 Maart 2018.
Tekstueel aangepast en ingaande per 1 mei 2018.
Hiermee vervalt het wedstrijdreglement d.d. 18 maart 2013.

Getekend namens het bondsbestuur:

Voorzitter
G.W. Beckers
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--- “Handboogbond “Gezellig Samenzijn “ --FINANCIËLE BIJLAGE volgens art. 30.2 WEDSTRIJDREGLEMENT
Art.
nr.

Omschrijving

3.6

Boete

€ 15, --

10.1

Inschrijfgeld per zestal

€ 7,50

11.1

Korpsprijzen
e
1 prijs
e
2 prijs
e
3 prijs

€ 20, -€ 15, -€ 10, --

Personele prijzen
1e prijs
2e prijs
3e prijs

€ 9, -€ 7, -€ 5, --

11.6

Bedrag

Bijdrage bond
aan verenigingen

29.6

Boete

€ 100, --

30.3

Contributie per jaar
Bijdrage per lid

€ 130, -€ 5, --

30.4

Organisatie Bondswedstrijden
-Veteranenkampioenschappen
-Jeugdkampioenschappen
-Dameskampioenschappen
-Herenkampioenschappen
-Korpskampioenschappen
-Maasoeverwedstrijd dames/ jeugd
-Maasoeverwedstrijd heren
-Wedstrijd G.S. - Regio Limburg
-Veteranentreffen
-Jeugddag 1-20 deelnemers
-Jeugddag 21-40 deelnemers
-Jeugddag 41- > deelnemers

€ 150, -€ 100, -€ 100, -€ 100, -€ 150, -€ 150, -€ 150, -€ 150, -€ 200, -€ 250, -€ 375, -€ 500, --

Dit financieel overzicht is goedgekeurd bij besluit van de algemene ledenvergadering, welke heeft
plaatsgevonden op 19 maart 2018.
Hiermee vervalt het vorige financiële overzicht d.d.: 21 maart 2011.

Getekend namens het bondsbestuur:
Voorzitter:
G.W. Beckers
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H.J.J van der Varst
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