Notulen ledenvergadering Rayon1
11 November 2017 te Purmerend
Aanwezig zie presentielijst
1. Opening
Om 13.00 uur opent Aad van Gils de vergadering met een paar mededelingen:
- Agnes Visser wordt hartelijk welkom geheten aanwezig namens het bondsbestuur.
- Op 8 Juli zijn we op de uitvaart van Mia Ruisbroek aanwezig geweest.
- Op 5 november zijn we aanwezig geweest op het 125 jarig jubileum van VZOS.
- De aanwezige leden krijgen een badge van rayon 1.
2. Vaststellen agenda
Vicky Ronnen (namens Stavros) wil een punt bij de Indoor; Inschieten.
3. Mededelingen
- Afmeldingen en aanwezigen zie bijgesloten presentielijst. Wouter Aalsma, Susan
van Hall, Alfons Waanders hebben zich afgemeld. Piet Meertens bevind zich bij de
wedstrijd.
- Volgende vergadering 21 April 2018, Handboogschutterij Hilversum.
- Topsport on Tour; 24 Januari 2018 bij HBS de Waert 19.30, inschrijven website
NHB.
- Geen kandidaten aangemeld voor bestuursfunctie.
- NHB zoekt naar kandidaten voor bestuur vacatures.
4. Notulen en actiepunten ledenvergadering 6 Mei 2017 (Haarlem)
Notulen per pagina doorgelopen, geen op- en aanmerkingen
Nr.

Datum

Wie

Wat

16.4

Onbekend

Carel

16.6

Onbekend

Maarten

16.12

Okt ‘16

Aad

16.14

Okt ‘16

Jolanda

16.15

Okt ‘16

Aad

16.16

Okt ‘16

Jolanda
Maarten

Richtlijnen opstellen voor het
aanleveren van content voor de
rayon website
11/17 zijn klaar, worden
verzonden
Boogklassen definiëren, aan
verenigingen sturen en op website
laten plaatsen. gedaan
Mee naar BR: opleidingen nav CIOS
verhaal gedaan
Toevoegen Frans met RTC als vast
agendapunt gedaan, zie agenda 8
Inzicht in wachtlijsten/ledenstop
Rayon
11/17 Loopt, navraag gedaan,
niet duidelijk wat de vervolg
actie is.
Onderzoeken wedstrijddata op 1 A4
mogelijk? Voor de indoor bestaat
een poster met zoveel mogelijk
datums.

Status

Prio /
deadline

Afgerond
Afgerond
Afgerond

Afgerond

Notulen goedgekeurd, met dank aan de vorige secretaris.
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5. Voorzitter
• Voorzitters overleg is gestart, doel is draagkracht te creëren bij de rayons over zaken
die het bestuur wil. Is een informeel overleg; geen notulen geen publicatie op website
ed. Gevraagd om een duidelijke probleemstelling.
• Informele bondsraad 23 Oktober 2017, eerste waarnemingen hoe we de NHB willen
veranderen, verdien model, omgang met top en breedte sport. Breed gedragen
document om de handboogsport eenvoudiger en toegankelijker te maken. Presentatie
wordt verzonden naar de verenigingssecretarissen. Wij nodigen iedereen uit om
zijn/haar ideeën te ventileren richting de voorzitter.
6. Secretaris
Volgens het schema treedt Aad van Gils vandaag, vanochtend hebben we met zijn allen
ingepraat op Aad, en hij stelt zich toch kandidaat. Na zijn speech gaan we in zijn
afwezigheid stemmen. Aad legt kort uit waarom hij zich in eerste instantie niet
verkiesbaar stelde.
Stemming Aad van Gils, unaniem voor.
Aad komt onder luid applaus terug in de zaal.
De voorzitter vraagt alle aanwezigen om uit te kijken naar nieuwe kandidaten.
Hierna volgt een discussie over de communicatie kanalen tussen verenigingen en
bestuur.
Het bestuur heeft voor 2018 geld gebudgetteerd om de inhoud van de vergadering
interessanter te maken.
Verzoek aan de verenigingen, geef op voor welk onderwerp jullie zouden
komen.
7. Budgethouder – Marcel van Ee
Begroting 2018 is aangevraagd, nieuw is vergoedingen voor RK Outdoor, RK Veld en RK
3D. Naar aanleiding van de ingediende plannen is het budget verhoogd van 7.500 naar
10.000 euro.
Bijkomend doel is het verhogen van de deelnemers aantallen (vooral Outdoor).
Vraag: van Emmeloord om voor het begin van de competitie een bevestiging te krijgen
dat de kosten vergoed gaan worden. Antwoord: Gaat gebeuren, vooral een kwestie van
goed formuleren van de bevestiging.
Voorzitter: Als je wat wil, stuur een aanvraag met kosten, wij kijken er dan naar, en
nemen het eventueel op in de begroting.
8. Talentontwikkeling – André Korlaar (Concordia)
André heeft zich vooral bezig gehouden met Talent herkenning. De vraag hoe herken je
een talent is moeilijk te beantwoorden. Het oog van de trainer heeft een grote invloed op
de herkenning. Talentontwikkeling daar kunnen we meer mee, daarom hebben wij
vanochtend besloten om in 2018 een 4-tal masterclasses te organiseren. Doelgroep is de
breedtesporter die zich wil verdiepen in zijn discipline.
Het RTC is de hofleverancier van Jong Oranje is niet bedoelt voor andere disciplines als
recurve en compound. Ons standpunt is dat talentontwikkeling bereikbaar moet zijn voor
alle breedtesporters, ongeacht boog of leeftijd.
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Informatie gaat naar de secretarissen van de verenigingen, daarnaast ook op de website
(en facebook).
Het verzoek ligt bij de Programmamanager Topsport om vast te leggen wat er onder
Topsport valt. Aad zal deze kennis delen.
AP 17.01 Delen uitleg Programma manager Topsport over scope Topsport, AvG,
15.12.2017
Er wordt aandacht gevraagd voor het feit dat de activiteiten van het rayon vooral in het
zuiden van het rayon worden georganiseerd. We houden er rekening mee.
9. Indoor – Maarten Porsch
RK 2017 zijn georganiseerd, een tweetal deelnemers waren toch nog in de verkeerde
boogklasse ingedeeld, we hopen dat langzaam op te lossen. Verzoek: deel de informatie
over competities met leden!
2018/2019 loopt, alle RK’s staan op de poster.
In de DC zijn een aantal besluiten genomen: samen voegen DC’s en reglementen, we
zijn tegen het probleem van de onbekende gemiddelde score. We gaan vragen om bij de
inschrijvingen voor deze groep een gemiddelde mee te geven, zodat we de recurve
klasse 1 en 2 zuiver kunnen houden (scheelt werk voor de wedstrijdleiders). Komend
seizoen mogen de recurve schutters klasse 1 en 2 tijdens de regio wedstrijden
verzoeken om een Dutch Target te schieten (het is aan de wedstrijdleider om te bepalen
of dit mogelijk is)
Scoreprogramma werkt, onderhoud is beëindigd, een klein committee is bezig om een
analyse te maken van de vereisten. De volgende fase is het vullen van een werkgroep,
die gaan kijken hoe dit te realiseren. Als er gegadigden zijn om mee te doen, neem
contact op met Maarten Porsch.
Jaap Kalff stopt met de scoreverwerking, we zoeken een vervanger. Vicky Ronnen
(Brederode) biedt zich aan, past in haar plan om mee te werken aan het
scoreprogramma.
Proefpijlen/inschieten; we zijn gewend dat er 2*3 proefpijlen te schieten, totdat er een
schutter langs kwam die de volle 2 minuten gebruikte (meer pijlen). De discipline
commissie heeft besloten om de twee minuten te handhaven, maakt niet uit hoeveel
pijlen ze schieten, Mei2018 in de bondsraad.
Daarna een discussie over het inschieten (voor de wedstrijd al trainen).
Vraag: voor de indoor competitie, het vervangen van regio competitie scores door Astatus wedstrijd scores. Wat is de regelgeving om deze scores te gebruiken.
Antwoord: er is geen regelgeving. De regio coördinator moet 7 wedstrijden aanbieden, in
overleg kan een A-status score gebruikt worden, dit is en blijft een uitzondering.
10. 1 Pijl – Peter Gadellaa
Afgelopen jaar is afgehandeld, kleine toename van schutters hoop op meer deelnemers,
102 is al begonnen. RK 2018 is bekend, bij de Waterlandschutters, enquête verzonden
weinig response.
NHB beker wordt op dit moment alleen in de regio’s 102 en 104 geschoten, deelname
staat open voor alle verenigingen (4-tallen).
AP 17.02 Mailing maken met stukje tekst over 1 pijl competitie via secretaris en website
naar verenigingen, PG, 15.12.2017
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11. Outdoor & Aangepast Sporten – Pier Elzinga
Afgelopen jaar RK georganiseerd door Haaksbergen, mooi weer, concurrentie van andere
wedstrijden heeft een negatieve invloed gehad op het aantal. Volgend jaar (1 juli) gaan
we naar 50/70m met finale rondes, alle boog klassen, dames en heren (geen
onderscheid jeugd, senioren). Concordia kijkt of dit in hun kalender past. Regelgeving
wordt op dit moment aan gewerkt.
AP 17.03 Opzetten regelgeving RK2018, PE, 31.01.2018
Aangepast sporten, dit jaar start gemaakt met aantal centrale trainingen bij de HBSA (4
keer, rond de 15 deelnemers), herhalen we in 2018. Zoeken naar 4 verenigingen binnen
rayon om daar een training te verzorgen (ook voor de club trainers)
HBS De Waert vraagt om hulp bij het opzetten van para trainingen. Pier heeft contact
met een lokale trainer.
12. Veld – Willem Beuken
Het RK wordt sinds jaar en dag gehouden in Amersfoort, de enige vereniging die een
veld wedstrijd organiseert, meer is gewenst echter moeilijk door noodzaak
vergunningen. Het RK wordt op de zaterdag verschoten.
IFAA EK 2019, in 2019 wordt ook het EK georganiseerd, 6 verenigingen zullen een
parcours opbouwen, op dit moment wordt geïnventariseerd wie er mee wil bouwen. Eind
januari 2018 is er een organisatoren overleg gepland.
De NHB wil graag meewerken aan de IFAA EK2019, maar geen risico’s lopen. Dat
onderzoek loopt nog, maar het vertrek van Jan van Dijck als bestuurder helpt niet met
de voortgang.
13. 3D – Wouter Aalsma
Wouter is afwezig in verband met ziekte.
2017 is er geen RK 3D gehouden, omdat er geen vereniging werd gevonden om het te
organiseren. Het RK3D 2018 zal op de 1e dag van de WinterAnimal op 10 februari
plaatsvinden. Deelnemers uit rayon 1 doen automatisch mee.
Vraag; het fenomeen van gesloten inschrijvingen speelt dat hier? Antwoord: ons
standpunt is dat er sprake moet zijn van normale open inschrijvingen, onze deelnemers
moeten een redelijke kans hebben om deel te nemen.
Vraag; kan er iets gedaan worden aan deze manier van inschrijven? Antwoord; we
kunnen zeggen dat het onwenselijk is, geen mogelijkheid om te verbieden.
14. Run Archery – Piet Meertens
Binnen de stuurgroep Run Archery wordt gesproken over het aanhaken van Run Archery,
keuze tussen NHB, Atletiek unie, of zelfstandig. Het aantal deelnemers stagneert (3070), in de omliggende landen neemt het aantal sneller toe, wat werkt daar wel? Streven
is te groeien naar 100 deelnemers.
Bij de Streekschutters is afgelopen jaar een jeugd wedstrijd georganiseerd, krijgt een
vervolg in 2018.
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15. Info uit de regio’s
101 - In april wordt er weer een wedstrijdleiders overleg georganiseerd. Uitvraag voor
datums regio wedstrijden 2018/2019 Piet wil het diplomaschieten verdelen over de vier
regio’s aangezien het deelnemers aantal nu te groot wordt om op 1 locatie te schieten.
102 – De regio coördinator 102 stelt de regel in dat aan- en afmelden voor
inhaalwedstrijden mogelijk is tot uiterlijk 1 week voor de betreffende wedstrijd. Doel is
besparen van werk voor de wedstrijdleiders (met ingang van 2018/2019).
103 – Weinig activiteit binnen de regio, competitie loopt goed. Opzetten regio training
verloopt moeizaam.
Vraag; de prijzen van het seizoen 2016/2017 werden pas bij de 3e wedstrijd van
2017/2018 uitgereikt. Dat is erg laat. Antwoord; de prijzen zijn erg laat ontvangen. Tip
overleg met 102 hoe het daar werkt.
104 – Indoor competitie loopt goed (Alfons schriftelijk), meer deelnemers dan vorig
jaar. Ongeveer de helft van de leden van 104 is 3D schutters (300) geen contact mee, 1
Run Archery wedstrijd in 2018. Actiepunt volgende wedstrijden is te kijken naar het
formaat van de team wedstrijden, nader bericht volgt.
Er bestaat een jeugd wedstrijden circuit wordt betaald uit de inschrijfgelden, er wordt
ook gekeken naar het diploma schieten.
16. Rondvraag
Vicky Ronnen, wij zien dat er erg veel voeding en drank wordt meegenomen, wat
funest is voor de bar omzet. Is daar iets aan te doen?
Antwoord: het is een verenigingsprobleem, kan de rayon niets mee. De persoonlijke
meningen van bestuur is dat dit gedeeld wordt.
Gerrit Boerman, in Zwolle is gesproken over afscheiden Topsport, wat is daar de status
van?
Antwoord: dit idee is heel snel platgeslagen.
17. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 15.21 met dank zegging aan alle aanwezigen
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Actielijst
Nr.

Datum

Wie

Wat

Status

16.4

Onbekend

Carel

16.15

Okt ‘16

Aad

17.01

Nov ‘17

Aad

17.02

Nov ‘17

Peter

17.03

Nov ‘17

Pier

Richtlijnen opstellen voor het
aanleveren van content voor de
rayon website
11/17 zijn klaar, worden
verzonden
Inzicht in wachtlijsten/ledenstop
Rayon
11/17 Loopt, navraag gedaan,
niet duidelijk wat de vervolg
actie is.
Delen uitleg Programma manager
Topsport over scope Topsport
Mailing maken met stukje tekst over
1 pijl competitie via secretaris en
website naar verenigingen
Opzetten regelgeving RK2018

Prio /
deadline

15.12.2017
15.12.2017

31.01.2018

Samenstelling bestuur
Naam

Carel Deden

Secretaris

May-2017

Rayon
bestuur
sinds
Mar-2012

Peter Gadellaa

1Pijl

Oct-2006

Oct-2006

Nov-2018

Marcel van Ee

Budgethouder

Oct-2014

Oct-2014

Nov-2018

Willem Beuken

Veld

Feb-2007

Feb-2007

Apr-2019

Wouter Aalsma

3D

Apr-2015

Apr-2015

Apr-2019

Maarten Porsch

Indoor

Apr-2015

Apr-2015

Apr-2019

Aad van Gils

Voorzitter
Outdoor & Aangepast
Sporten

Nov-2014

Nov-2009

Nov-2019

Nov-2015

Nov-2015

Nov-2019

Piet Meertens

Run Archery

Apr-2016

Apr-2016

Apr-2020

Andre Korlaar

Talentontwikkeling

Apr-2016

Apr-2016

Apr-2020

Herman Jansen

Onafhankelijk lid BR

May-2017

May-2017

May-2021

Pier Elzinga

Functie

Functie
sinds
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Presentielijst
Aanwezig
NHB#
1231
1236
1237
1239
1240
1241
1244

Naam
Centaur
Assumburg
Brederode
Concordia
Eilandschutters
Hilversum
Saense Handboog Skutters

Vertegenwoordig(ers)
Peter Gadellaa
C.J. Roijers
Vickey Ronnen
Thomas Dekker
Aad van Gils
Willem Beuken
Piet Meertens

1246
1247
1248

HBV Voltreffers
V.Z.O.S. Santpoort-Noord
Waert

1249

Waterlandschutters

1251

Czaar Peter

1258
1267
1312
1319

Sint Sebastiaan
Sint Switbertus
HBS Almere
Target Aalsmeer

1338

HBS Emmeloord

1346
1357

NVvTH
Vrijheid

Gilian Gillisssen
Maarten Prosch
Colin van Esch
Johan Bol
Frans van den Bosch
Gradius Ruisbroek
Jaschenka Bankersen
Annabel Hoekstra
Herman Jansen
Carel Deden
Pieter van de Toorn
Remc Bosman
Gerrit Boerman
Maarten Prosch
Bert Jager

1368

Bondsbureau NHB

Agnes Vissers

1372

Black Arrow

1391

Eemschutters Wedstrijd HV

Roel Hemminga
Okko Venema
Luppa Arends
Marcel van Ee

Naam
Geronimo

Vertegenwoordig(ers)
Afgemeld

1234
1254
1288
1310
1322
1355
1358

Achilles
Sagittarius
Sint Martinus
Goja Schutters
Roger Ascham
Ver. Voor Aangepast Sporten Tytsjerksteradiel
Haaksbergsche Schutterij

Afgemeld
Afgemeld
Afgemeld
Afgemeld
Afgemeld
Afgemeld
Afgemeld

1384

Triskelion

Afgemeld

1393
1398

Drachtsterpijl
Beemte Broekland

Afgemeld
Afgemeld

Afgemeld
NHB#
1232
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