
 
 
HBV-Midden Limburg.       Datum; 12-01-2022 
 
Zoals jullie misschien weten heeft HBV-ML een doorstart gemaakt. 
Jaren heeft Guenther Ohlenforst  alleen de kar getrokken voor deze vereniging. 
Sinds 15 juli 2017 is het weer een volwaardige vereniging met een bestuur,  statuten( notarieel 
vastgelegd), inschrijving bij K.V.K. en een eigen rekening bij de Regiobank. 
 
Wat kun je als lid van HBV-ML? 
Je mag als lid van HBV-ML deelnemen aan alle nationale – en internationale wedstrijden 
Dus ook wedstrijden in het buitenland. 
 
Wat zijn de kosten voor het lidmaatschap van HBV-ML? 
De kosten voor het lidmaatschap bedraagt momenteel voor een jaar(2022) € 70,00 en € 35,00 
voor jeugdleden t/m 18 jaar. 
Indien men na 1 juli lid wordt, worden deze kosten gehalveerd. 
En er wordt € 5.00 als eenmalige administratiekosten in rekening gebracht. 
Deze kosten zijn voor het lidmaatschap NHB (momenteel bedraagt deze € 59,00) en bijkomende 
kosten voor de vereniging. 
Het betreft de Regiowedstrijden (4stuks), Rayonkampioenschappen (1 stuks) en 
Bondskampioenschappen (1 stuks). 
 
Wat regelt HBV-ML? 
Het bestuur van HBV ML coördineert de officiële bondswedstrijden (8 keer 30 pijlen), (normaal 
schieten wij op 1 dag c.q. avond 2 wedstrijden, dus 2 bondswedstrijden zijnde 2x30 pijlen).  
Om vervolgens deel te kunnen nemen aan de rayon kampioenschappen dient men minimaal 6 
regiowedstrijden te hebben geschoten. Afhankelijk van de resultaten wat men boekt tijdens de 
regiowedstrijden, kan men zich plaatsen voor de rayon kampioenschappen om vervolgens 
eventueel deel te nemen aan het Bondskampioenschap, afhankelijk van het resultaat. 
 
Verder kan een lid van HBV-ML zich voor iedere nationale - als internationale wedstrijd zelf 
inschrijven. 
Dit geldt voor alle disciplines die er zijn.  
Dus bv. jacht- en veldwedstrijden, fita wedstrijden, 3D- wedstrijden, indoorwedstrijden  etc. of 
welke nationale- of internationale wedstrijd waar dan ook. 
 
Heeft men nog vragen.  
Dit kan bij de onderstaande personen. 
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