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VERSLAG BESTUURSVERGADERING VAN DONDERDAG  15 MAART 2012 

 
De vergadering begon in de vergaderzaal om 19u30 
Met (18)  Bastin Dirk, Bostijn Johan, Christiaens Dolores, Debeuf Diane, Decock Eddy, Depraetere Johny, De-

prez Germain, Deveugele Eric, Devos Armand, Hermans Patrick, Lefevre Marie-Thérèse, Meyfroidt Kurt, 
Opsomer Ivan, Rouzeré Marc, Taillieu Rudy, Vandenborre Antoon, Vanherweghe.Bart,Jan.De.Clercq. 

Verontschuldigd (2)   Marc Zauwen, Arnaud Vrand. 
Afwezig (2)   Patrick Christiaens, André Nuyttens 

 
01. De voorzitter verwelkomt de bestuursleden op ons tweede vergadering 
 
02. Daar er geen opmerkingen waren werd het verslag van vorige vergadering goedgekeurd. 
 
03. Mededelingen 

•  Grote Prijs Henri Casier (Armand) 
Voorlopig reeds 186 reeksen ingeschreven = 140 schutters.  
Wil IEDEREEN nog een kleine poging doen om wat prijzen binnen te brengen? 
Voorstel: 3 prijzen per bestuurslid en we hebben een prachtige prijzentafel! (die onmiddellijk worden ver-
spreid) 

• In het bureel hebben we nu ook: fax, kopieermachine, internet, telefoon… 
Hopelijk wordt er geen “misbruik” van gemaakt. 
Binnenkort zal men thuis (waarschijnlijk) de wedstrijden kunnen volgen vanop pc !!!! 

• De gemeentelijke brandweer komt eerstdaags de toegangen controleren van de openbare gebouwen. Hope-
lijk zal tegen dan de “code” weer functioneren. 

• Voor de jeugdtrainingen: waardevol schietmateriaal in Geert zijn kast ! 
• De koningstrofee van Luc Velghe zal “gebruikt” worden als relatiegeschenk voor TNT. 
• Op maandag 5 maart gingen voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en Dolores naar Roeselare  voor een info-

vergadering ivm “vijfjaarlijkse vernieuwing licentie”.  Zie ook eerder rondgestuurd schrijven. 
• Vanaf nu zijn ALLE vuurverweerwapens vergunningsplichtig. 
• Ter info voor de permanentie – alleen Dirk Bastin is gemachtigd formulieren ivm regelmatige schutter te 

ondertekenen.  
• Voor de sportschutters zonder licentie – voorlopig blijft het bij de verplichte 10-beurten per JAAR. Formu-

lieren voorradig bij permanentie. 
• Zimmer-probleem – na alle mogelijke pistes doorlopen te hebben – blijven we bij ons eerder genomen be-

slissing om GEEN zimmer meer te schieten ! 
Wel oplossing voor het testen van de munitie en wapens: op één baan op de 50 m: standaard uit berging kan 
gebruikt worden en is ook verstelbaar. 

• De SBZ-activiteiten-kalender wordt voortaan verspreid in de nieuwe website-layout. 
• Zaterdag 17 maart – souper gewest te Geluwe  

SBZ aanwezig met 5 personen - waar blijven de pistoolschutters die zo talrijk meededen aan de kompetitie ? 
SBZ wint zowel per ploeg voor pistool als karabijn. 

• Misschien binnenkort eens een meer “practische” opleiding – en in beperkte groep – over het “gebruik” en 
omgaan met de digitale standen en verbindingen met PC(s en printer(s) in bureel.. 
Voor het ogenblik nog VEEL problemen. Bart maakt beknopte info mbt. meest voorkomende obstakels. 

• Armand vertelde dat er in ons materiaalkot (?)  een hopeloze wanorde is. Misschien deels op te lossen door 
enkele supplementaire rekken of haken en dan ook zekerlijk afspraken maken waar tafels en stoelen (en an-
der materiaal) mag/moet komen. 

• In het vervolg zullen betere afspraken moeten gemaakt worden (vooral naar VSK dan) over de prioriteiten 
en het gebruik van de schietstand. 
Volgend jaar regelen we dat met alle “betrokken” partijen. 

• Op zaterdag 31 maart (vanaf 16u30) worden de standen klaargezet voor de wedstrijd met TNT op zondag 1 
april. 
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• Na evaluatie qua verbruik in cafétaria bij trainingen VSK  blijken de inkomsten heel miniem. Trouwens 

VSK is geen vragende partij. We zullen wel moeten zorgen dat Alain dan badge en sleutels krijgt. Voorlopig 
kan Luc misschien afsluiten. 

• Het aangepaste HR werd in de vergadering voorgelegd worden ter “goedkeuring”. Zal ter inzage voor de le-
den in de club uithangen. 

• Dirk spreekt af met Willy Vanhille ter voorbereiding van ZK-treffen van zaterdag 12 mei. 
Normaal komen een zestal deelnemers. 

• Bepaalde schutters “foefelen” met knopjes van de monitoren. 
• Na het verlof worden de prijzen van de cafétaria aangepast. 

 
5. De permanentiedata en diensten werden (vlot) aangepast. 
 
6 Varia 
• Eddy Bogaert vroeg om disc 16 in te lassen in de clubcompetitie. 
• Bestaat er een reglement voor opgelegd schieten ? 
• Hoe 50 meter inrichten ? Voorstel : 1>6 karabijn, 7>8 vrij pistool, rest 25 meter. 
• De “Eddy’s” ontwierpen een tafel Benchrest-schieten. De huidige VSK-tafels wiebelen blijkbaar. Wordt ge-

keken naar “ideale” stapelplaats. 
• Werner wil niets meer “klaarzetten” voor VSK-wedstrijden. 
• Alle SBZ-info te vinden op de website. 
• De standen 25 meter op de 50 meterstand moeten steeds “omhoog” staan. 
 
7. Evaluatie voorbije activiteiten 

Hulste 
Fruitschieting met 10 man geweest luchtpistool en luchtgeweer 
 
Morlanwelz 
Luchtpistool met 2 schutters geweest 
3de plaats Luc Velghe 
32ste plaats Patrick Hermans 
Luchtkarabijn met 1 schutter geweest 
5de plaats Meyfroidt Kurt 
Opgelegd   karabijn met 1 schutter geweest 
7de plaats Meyfroidt Amber 
 
De Clinge (NL) 
50m liggend met 4 schutters geweest 
Kat A 4de plaats Meyfroidt Kris 
  8ste plaats Van de Vondel Ronny 
Kat Vet 1 2de plaats Van Brussel Andre 
  5de plaats Devos Armand 
 
Beloeil 
Luchtpistool met 3 schutters geweest 
SENIOREN 
7de plaats Velghe Luc 
19de plaats Devos Armand 
DAMES 
4de plaats Vervacke Mia 
Luchtkarabijn met 2 schutters geweest 
3de plaats Meyfroidt Kurt 
5de plaats Penny rik 
 
Rotterdam (NL) 
Luchtpistool met 1 schutter 
14de plaats Hermans Patrick 

 
De vergadering werd afgesloten om 21u50 
 
Voor de vergadering 
 
De voorzitter        De secretaris 
Ivan Opsomer        Jan De Clercq 


