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VERSLAG BESTUURSVERGADERING VAN DONDERDAG 19 JANUARI  2012 

 

01. De vergadering begon in de vergaderzaal om 19u30 

Met (20) Bastin Dirk, Bostijn Johan, Christiaens Dolores, Debeuf Diane, Decock Eddy, 

Depraetere Johny, Deprez Germain, Deveugele Eric, Devos Armand, Hermans 

Patrick, Lefevre Marie-Thérèse, Meyfroidt Kurt, Nuyttens André, Opsomer Ivan, 

Rouzeré Marc, Taillieu Rudy, Vandenborre Antoon, Vrand Arnaud, Vanherweghe 

Bart, Jan De Clercq. 

Verontschuldigd: (1) Marc Zauwen (nog tot september) 

Afwezig:  (1) Patrick Christiaens 

 

02. De voorzitter verwelkomt de bestuursleden op de weeral eerste vergadering van een nieuw jaar. 

Dolores had gezorgd voor lekkere hapjes !!!! 

 

03. Daar er geen opmerkingen waren werd het verslag van vorige vergadering goedgekeurd. 

 

04. Mededelingen 

 

 Probleem training op maandagavond. 

Het is wel zo dat de training ZK in handen blijft van SBZ met verantwoordelijke Willy Vanhille. 

Hij is ook trainer B en bevoegd voor begeleiding. 

De website VSK is ondertussen aangepast. 

Ook de jeugdtraining blijft in organisatie SBZ (Patrick Hermans en Luc Velghe) 

 Bestuurs-fotokader is aangepast. 

 Frigo’s in cafétaria zijn dringend aan vervanging toe. Zorgen voor kortsluitingen, leidingen 

bevriezen en verbruiken superveel. 

Ivan spreekt af met Inbev via Rosseel. Ook Bart spreekt relatie aan. 

We blijven echter onafhankelijk qua merken. 

Op tap komt Jupiler ipv. Maes. Renderen de (grote) vaten nog ? 

 In 2012 start de competitie vanaf februari. 

Wanneer en hoe uitleg over input voor puntenschieten ? Volgt in tweede deel vergadering. 

 Voortaan wordt munitie en andere (schiet)benodigdheden aangekocht bij Maddy (Masters Arms) 

in Zelzate. 

 Patrick H..heeft “leverancier” die loodjes komt testen. Hij zorgt voor data en contacten. 

 Formulieren voor “regelmatige” sportschutter zijn klaar en zitten in permanentiemap. 

 SBZ is aangesloten bij de Belgische Wapenunie. (Nico Demeyere) Die zorgen o.a. voor eventuele 

(juridische)  assistentie en houden ons op de hoogte van de up-dates van de wapenwet. 

 De trainingen voor de jeugd zijn een succes. Patrick H. vroeg wat de eventuele inbreng van de 

club kon zijn voor aanschaf materiaal. Budgetair kon dan met ouders worden afgesproken voor 

“terugbetaling”. 

 Op 18 januari kwamen ze ook de nieuwe overgordijnen hangen in de wintertuin. Werden besteld 

tijdens hun speciale actie ( - 25%) bij Heytens . 

 Derystore gaf zijn prijs voor nieuw zonnescherm op terras. Voorziene kostprijs € 1430. 
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 Leden SVO betalen € 80.00 waarvan € 60.00 lidgeld en € 20.00 badge. Moeten dan zelf wel zorgen 

voor een officiele aansluiting en verzekering. 

 Kurt Meyfroidt presenteerde zijn prachtig uitgebreid jaarverslag 2011. Werd doorgestuurd naar ganse 

bestuur. Leden krijgen het ter inzage in de nieuw ontworpen website. 

Een overzicht van de prijsdeling wordt er nog bijgevoegd. 

 In maart is er weer gemeentelijke kampioenenviering in Sint Denijs. 

 Bart zijn nieuwe website is (bijna helemaal) klaar. Eerstdaags krijgen we het password. 

 Als VLG komt schieten kunnen ze een badge afhalen bij Dolores  en betalen € 2.00 per persoon en per 

beurt. 

 Er is € 750 voorzien voor de puntenkaarten (kilometervergoeding) 

Vanaf volgende week ligt omslag bij Dolores met km-vergoeding en inleg puntenschieten. 

 Vanaf 2012 is er een reeks apart voor de jeugd (tot 16 jaar) wat opgelegd schieten betreft. 

 Men kan inloggen op de website van VSK > 217 SBZ en schieten 217. 

 Waarom moet jeugd evenveel betalen ? Ze krijgen o.a. iedere maandag individuele begeleiding – 

gratis gebruik wapens en loodjes en krijgen de nodige hulpmiddelen ter hun beschikking. 

 SBZ schrijft zich uit voor kruisboog bij LUK en NUKB. Onze huidige digitale infrastructuur laat het 

niet meer toe, er zijn geen actieve schutters meer en een voortrekker-verantwoordelijke is er evenmin. 

Er werd een brief gestuurd. 

 Zondag 1 april wedstrijd op de 50 meter. SBZ – Tourcoing. (Armand) 

 Gelegenheidsschutters € 10.00 

Groep > lood, cibels, consumptie, aandenken.. 

Individueel >  cibels en gewone  consumptie . 

 Op zondag 18 maart 2012 vanaf 13u30 – statutaire vergadering VSK in het auditorium van het “huis 

van de sport” te Berchem. (niet meer in het provincie-huis). We gaan met voorzitter Ivan, 

ondervoorzitter Dirk, Armand en secretaris Jan. 

 

05. Vastleggen permanentiedata en diensten. 

 

06. Nieuwjaarsreceptie en huldiging alle kampioenen op zaterdag 21 januari vanaf 18u00. 

  Er wordt nu € 10.00 gevraagd om “profitariaat” tegen te gaan. 

Terug catering door “vroeger” professioneel Waregems koppel.(Luc en Mia) 

Rudy, Kurt en Trees verzorgen de prijsdeling. Medailles nu wel in plastiekje. 

Ivan heeft de medailles besteld. Goud kost € 15.17, zilver € 11.50 en brons € 11.11.(+ nog BTW) 

Het graveren kost € 233. Ze worden geleverd op 18 januari. 

Er zijn 120 personen ingeschreven. 

We houden eerst de prijsdeling in “verkorte” vorm. Voorstel om overzicht prijsdeling op te nemen in 

jaarverslag. 

Burgemeester en schepen Isabelle lieten zich verontschuldigen. 

Ivan bestelt nodige drank voor receptie. Dolores heeft voldoende mensen voor bediening. 

Misschien eens ½ kg pralines ipv wijn voor de gelauwerden. 

De receptie loopt tot 21u00 en bestuur wordt verzocht SBZ-kostuum aan te doen. 

 

07. Grote prijs Henri Casier op 29 april en 1-2-5-6 mei 2012. 

Armand regelt de organisatie qua inschrijvingen via website met Bart. 

Armand ontwerpt uitnodiging en affiche. Werd goedgekeurd mits enkele minieme wijzigingen 

qua kalibers. 

Schutters moeten dit jaar inschrijven in veranda – zodat ze onmiddellijk hun tombolaprijs kunnen 

kiezen en de bar “passeren”. 

Weer wijn voor prijs en voor de jeugd lood. Misschien 2 mooie hoofdprijzen aankopen. Iedereen 

wordt gevraagd een minieme inspanning te leveren om wat “prijzen” te verzamelen – die mag je dan 

afgeven aan Dolores. 

“Iemand” vroeg reductie bij inschrijven meerdere disciplines ??? 

Armand stuurt uurroosterlijst op waar men kan intekenen voor assistentie 

 

 

08. Varia. 
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 Op de nieuwe digitale 10 meter zijn veertjes “overspannen” – hoe oplossen ? 

 Voorstel – bij voorkeur clubcompetitie 2012 op de nieuwe 10 meter te verschieten – doch niet 

verplicht. 

 Is er gevaar dat de schermen die blijven “aanliggen” inbranden ? 

 WTV kwam reportage maken nav OS 2012 te Londen. Wordt uitgezonden op zondag om 18u30 – 

bij het sportnieuws – en dat waarschijnlijk het laatste weekend van januari of eerste van februari. 

 Waar zijn al onze grote pistoolcibels voor op de 50 meter ? 

 Kurt heeft nog enkele schietresultaten die binnenkort worden doorgestuurd. 

 Wist wel te melden dat op de prijsschieting van de Leieschutters Gent er 130 deelnemers waren 

waaronder 20 van SBZ !!!! 

 Vanaf competitie 2012  wordt hoogste punt weer bijgehouden en dat tot er “verandering” is in 

cibels. 

 Vanaf 14 januari hebben we weer een revolver voor opleiding. Ook staan nu alle SBZ-wapens op 

naam van Sint Barnabas (en niet op naam voorzitter) met bijhorende nodige vergunningen. 

 

Het eerste deel van de vergadering werd afgesloten om 21u15. 

 

Na de pauze gaf Patrick info over het digitaal puntenschieten… 

 

Voor SBZ 

 

De voorzitter        De secretaris 

 

Ivan Opsomer        Jan De Clercq 

 


