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Hoofdstuk 1 Algemene bepaling 
Artikel 1 
1. Het huishoudelijk Reglement vormt, samen met de statuten en overige reglementen, 

de regels van de vereniging. 
2. Indien en voor zover artikelen in dit reglement strijdig zijn met de tekst of de geest 

van de statuten, dan zijn de betreffende artikelen nietig. 

Artikel2 
1. Sportlaan 18, 5242 CR Rosmalen is het adres van de vereniging. 
2. Het bestuur kan een ander dan het in het vorige lid genoemde adres als het adres 

van de vereniging aanmerken.  
3. De doelen zijn gevestigd op de Sportlaan 18, 5242 CR te Rosmalen. 

Artikel 3 
Het maximaal aantal leden van de vereniging wordt door de Algemene Vergadeling 
vastgesteld. 

Artikel 4 
De leden, aspirant- en ere leden, zoals bedoeld in artikel 4 van de statuten, worden geacht 
de geldende statuten en het reglement te kennen. 

Artikel 5 
Daar waar in de statuten en overige reglementen van de vereniging wordt verwezen naar 
personen in een eenzijdige geslachtsaanduiding, enkelvoud en/of meervoud, worden 
personen van zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht bedoelt. 

Hoofdstuk 2 Leden en lidmaatschap 
A. Soorten lidmaatschap 
Artikel 6 
1. De vereniging kent: 

a. leden; 
b. aspirant-leden; 
c. ereleden; 

2. 2.1 Lid van de vereniging is ieder, die: 
a. één van de in sub 2.2 van dit lid genoemde functies bekleedt en 
b. door het bestuur of door de algemene vergadering van de vereniging tot de 
vereniging is toegelaten én  
c. als zodanig ingevolge artikel 5 van de Statuten is geaccepteerd. 
2.2 De in lid 2.l.a bedoelde functies zijn: 
* lid van het verenigingsbestuur; 
* lid van een vaste commissie, zoals genoemd in het huishoudelijk reglement;  
* schutters die de handboogsport actief beoefenen. 

3. Aspirant-lid is een lid welke per 1 januari van het kalenderjaar; de leeftijd van 16 jaar 
nog niet heeft bereikt. 

4. Erelid is degene die, als zodanig met algemene stemmen door de algemene 
vergadering is benoemd. 
4.1 Erelid is degene, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de 
vereniging door: 
a. het langdurig financieel bijstaan van de vereniging op een wijze die de hoogte 
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van de contributie veruit te boven gaat; 
b. het langdurig dienen van de vereniging in een bestuursfunctie; 
c. het belang der vereniging op een voortreffelijke wijze te dienen dan wel gediend te 
hebben, 
4.2 De algemene vergadeling beslist of een voorgedragen persoon voldoet aan het 
gestelde in het vorige lid. 

B. Aanmelding en acceptatie 
Artikel 7 
1. Degene die lid wenst te worden van de vereniging, dient hiertoe een schriftelijk 

verzoek in bij de secretaris van de vereniging. Met gebruikmaking van het 
inschrijfformulier lidmaatschap en AVG toestemmingsverklaring DVS. 

2. Het in het vorige lid bedoelde verzoek dient, indien het kandidaat-lid minderjarig is, 
schriftelijk vergezeld te gaan van een bewijs van toestemming van de wettelijke 
vertegenwoordiger van het kandidaat-lid, 

Artikel 8 
1. Over het toelaten van aspirant leden beslist het bestuur; 
2. De secretaris draagt er zorg voor dat het betrokken kandidaat-lid onverwijld in kennis 

wordt gesteld van de beslissing over zijn verzoek tot toelating. 

Artikel 9 
1. Nieuwe leden worden door de secretaris gewezen op het huishoudelijk- en eventuele 

overige reglementen van de vereniging. Deze documenten worden na inschrijving 
digitaal verstrekt en staan ook op de website van de vereniging. 

2. Het kennis nemen van de in lid 1 van dit artikel genoemde stukken is voor alle leden, 
aspirant- en ereleden verplicht.  

Artikel 10 

1. Na de toelating als lid van de vereniging start het lidmaatschap met alle hieruit 
voortvloeiende rechten en verplichtingen. 

C. Einde lidmaatschap 
Artikel 11 
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door (zie artikel 6 van de statuten): 

a. overlijden van de betrokkene; 
b. schriftelijke opzegging (per brief of e-mail) door of namens betrokken door gebruik 
te maken van het format opzeggen zoals gepubliceerd op de website van de 
vereniging. 
c. schriftelijke opzegging door de vereniging; 
d. ontzetting(royement). 

Artikel 12 
1. Opzegging door de vereniging kan alleen geschieden wanneer: 

a. een lid, aspirant- of erelid niet langer voldoet aan de in dit reglement gestelde 
eisen voor het lidmaatschap; 
b. een lid, aspirant- of erelid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur. 
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Artikel 13 
1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen geschieden wanneer: 

a. een lid, ere-, aspirant-, junior- of rustend-lid in strijd met de statuten, reglementen 
of besluiten der vereniging handelt; 
b. een lid, ere-, aspirant-, junior-, of rustend de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt.  

2. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 

Artikel 14 
1. Het bestuur is bevoegd een lid, ere-, aspirant-, junior- of rustend-lid te schorsen 

indien gronden tot opzegging door de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap 
aanwezig zijn. 

2. Een geschorst lid, ere-, aspirant-, junior-, of rustend-lid is ontzet uit alle rechten en 
plichten die het lidmaatschap van de vereniging met zich meebrengt, met dien 
verstande dat hij het recht behoudt in die algemene vergadering waarin zijn 
opzegging of ontzetting aan de orde komt aan de beraadslagingen daaromtrent deel 
te nemen, alsmede daar het woord te voeren, 

3. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot 
opzegging of ontzetting eindigt door het verloop van die termijn, onverminderd het 
gestelde in artikel 16 lid 3 en lid 4. 

Artikel 15 
1. Van een besluit ingevolge artikel 12 lid 1 of ingevolge artikel 13 lid 1 wordt de 

betrokkene zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zeven dagen na het nemen van 
dit besluit, schriftelijk, onder opgave van reden, op de hoogte gebracht. 

2. De betrokkene kan bij de algemene vergadering beroep aantekenen tegen het in 
voorgaande lid genoemd besluit, met dien verstande dat beroep aangetekend dien te 
worden binnen ten hoogste dertig dagen na ontvangst van genoemd besluit door 
tussenkomst van de secretaris. 

3. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, is de betrokkene geschorst. 

Artikel 16 
1. Indien beroep wordt aangetekend, wordt binnen zeven dagen na ontvangst van het 

beroepschrift opgeroepen tot een algemene vergadering, die binnen dertig dagen na 
ontvangst van het beroepschrift dient te worden gehouden. De secretaris van de 
vereniging is belast met het bijeenroepen van genoemde algemene vergadering. Op 
genoemde algemene vergadering komt alleen de beroepsprocedure aan de orde. 

2. De beroepstermijn kan op verzoek van de geschorste verlengd worden met ten 
hoogste dertig dagen, met dien verstande dat een dergelijk verzoek binnen de in 
artikel 15 lid 2 genoemde termijn schriftelijk moet worden ingediend. 

3. Indien ingevolge het voorgaande lid de beroepstermijn wordt verlengd, vervalt de 
schorsing, indien die niet binnen de tijdsduur van die verlenging wordt gevolgd door 
een besluit tot opzegging of ontzetting van de geschorste, door het verloop van die 
beroepstermijn. 

4. De algemene ledenvergadering kan een bestuursbesluit tot opzegging namens de 
vereniging dan welontzetting uit het lidmaatschap nietig verklaren. 
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Hoofdstuk 3 Verenigingsbestuur 
A. Samenstelling 
Artikel 17 
1. Ingevolge artikel 12 lid I van de Statuten van de vereniging bestaat het bestuur van 

de vereniging uit een oneven aantal met ten minste drie leden.  
2. Vaste bestuursfuncties zijn: 

a. Voorzitter; 
b. Secretaris; 
c. Penningmeester; 
d. Bestuurslid. 

3. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene leden vergadering volgens 
artikel 12 sub 1 van de Statuten van de vereniging. De overige functies worden 
binnen het bestuur verdeeld; 

4. De functie van voorzitter is onverenigbaar met de functie van secretaris en/of 
penningmeester; 
 

B. Voordracht & benoeming 
Artikel 18 
1. Het zittende bestuur kan een lid of leden, zoals bedoeld in artikel 4 van de Statuten 

van de vereniging, voordragen voor benoeming als bestuurslid. 
2. Een voordracht tot benoeming als bestuurslid kan gedaan worden door of namens 

één of meer leden, zoals bedoeld in artikel 4 van de Statuten van de vereniging.  
3. EIk lid, zoals bedoeld in artikel 4 van de Statuten van de vereniging, kan zichzelf 

kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. 
4. Het kandidaat-bestuurslid dient tenminste één jaar lid van de vereniging te zijn. 
5. Voor aanvaarding van een bestuursfunctie zal een VOG worden overlegd. 

Artikel 19 
1. De voordrachten, zoals omschreven in artikel 18 lid 1 en 2, dienen de instemming te 

hebben van de voorgedragen persoon. 
2. Ieder lid dat wordt voorgedragen, dan wel zichzelf direct kandidaat stelt, dient hiertoe 

een schriftelijke intentieverklaring te deponeren bij de secretaris. 

Artikel 20 
1. Voordrachten en/of kandidaturen voor bestuursfuncties kunnen alleen worden 

ingediend, indien er één of meer bestuursleden aftredend zijn. 
2. Voordrachten en/of kandidaturen dienen te worden opgenomen in de agenda van de 

eerstvolgende algemene vergadering en moeten hiertoe minimaal veertien dagen 
voor het houden van de algemene vergadering gedeponeerd zijn bij de secretaris. 

Artikel 21 
1. Indien een bestuur kandidaat, niet zijnde het aftredende bestuurslid, wordt gekozen, 

dan neemt deze de plaats van het aftredende bestuurslid in het bestuur in. 
2. Indien meerdere kandidaten beschikbaar zijn voor één bestuursplaats, dan krijgt elk 

der kandidaten op de algemene vergadering een door de voorzitter te bepalen 
hoeveelheid spreektijd teneinde zich nader voor te kunnen stellen. 
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Artikel 22 
1. Indien meerdere kandidaten voor één bestuursplaats beschikbaar zijn, worden zoveel 

verkiezingsrondes, minus één, gehouden als er kandidaten beschikbaar zijn. Na elke 
verkiezingsronde valt die kandidaat af die de minste stemmen heeft gekregen. 

2. Indien de laatste twee overgebleven kandidaten in de laatste verkiezingsronde elk 
evenveel stemmen krijgen, beslist het lot. 

C. Functieomschrijvingen 
Artikel 23 

1. De voorzitter van de vereniging is belast met: 
a. het leiden van de Algemene vergadering; 
b. het leiden van het verenigingsbestuur; 
c. het leiden van de bestuursvergadering(en); 
d. het toezicht op het functioneren van de overige bestuursleden, en waar nodig 
corrigerend optreden-; 
e. de medeverantwoordelijkheid voor bestuursbesluiten, en draagt er als zodanig 
zorg voor dat een bestuursbesluit door het voltallige bestuur éénduidig wordt uit 
gedragen. 

2. De secretaris van de vereniging is belast met: 
a. het verzorgen van het ledenregister; 
b. het in- en uitschrijven van leden bij de Nederlandse Handboog Bond; 
c. het opstellen van het jaarverslag van de vereniging; 
d. het opstellen van agenda's en uitnodigingen voor en notulen van Algemene- en 
Bestuursvergaderingen; 
e. het verzorgen van alle overige registers welke de vereniging nodig acht; 
f. de verspreiding van alle inkomende- en uitgaande verenigingspost, en draagt er als 
zodanig zorg voor dat ieder lid dan welbestuurslid de post krijgt die voor hem bedoeld 
is; 
g. de medeverantwoordelijkheid voor bestuursbesluiten, en draagt er als zodanig 
zorg voor dat een bestuursbesluit door het voltallige bestuur éénduidig wordt uit 
gedragen. 

3. De penningmeester van de vereniging is belast met: 
a. het voeren van de algemene financiële administratie van de vereniging, en wel in 
overeenstemming met de regels voor het boekhouden; 
b. het opstellen en indienen van financiële begrotingen en overzichten; 
c. het innen van de contributie en andere, door de vereniging vastgestelde, 
betalingen; 
d. het uitbetalen aan leden en/of derden van de door de vereniging hiertoe 
vrijgemaakte gelden;  
e. de medeverantwoordelijkheid voor bestuursbesluiten, en draagt er als zodanig 
zorg voor dat een bestuursbesluit door het voltallige bestuur éénduidig wordt 
uitgedragen. 

4. De overige bestuursleden van de vereniging zijn belast met: 
a. die taken die binnen het bestuur overigens nog vervult dienen te worden, en die 
niet specifiek tot het gebied van één van de in lid 1,2 of 3 genoemde bestuursleden 
behoren; 
b. de medeverantwoordelijkheid voor bestuursbesluiten, er dragen er als zodanig 
zorg voor dat een bestuursbesluit door het voltallige bestuur éénduidig wordt 
uitgedragen. 
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D. Vergaderingen en besluitvorming. 
Artikel 24 

1. Voorafgaand aan een Algemene Vergadering dient een bestuursvergadering te 
worden belegd.  

2. Op de in het voorgaande lid genoemde bestuursvergadering wordt de agenda 
vastgesteld voor die Algemene Vergadering waar die bestuursvergadering aan vooraf 
gaat. 

3. Bestuursvergaderingen worden verder gehouden zo vaak als het bestuur van de 
vereniging die noodzakelijk acht, doch tenminste éénmaal per twee maanden. 

Artikel 25 
1. Binnen een bestuursvergadering krijgt elk bestuurslid de gelegenheid om zijn mening 

met betrekking tot een agendapunt naar voren te brengen.  
2. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen van de ter 

vergadering aanwezige bestuursleden. 
Bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering 
doorslaggevend. 

3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij 
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 
belang van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie. 
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit 
genomen door de Algemene Ledenvergadering. 

4. Vier-ogen-principe 
Het is een bestuurder slechts met de instemming van één (of meerdere) andere 
bestuurders een besluit te nemen of de vereniging te binden aan een rechtshandeling 
indien met dit besluit of deze rechtshandeling een bedrag van meer dan € 1.500,- 
gemoeid is. 

 

E. Ontslag & schorsing 
Artikel 26 

1. Het lidmaatschap van het bestuur van de vereniging eindigt door: 
a. overlijden van het betrokken bestuurslid; 
b. ontslagname door het betrokken bestuurslid; 
e. ontslag door de Algemene Vergadering; 
d. beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging; 
e. ontzetting(royement). 

Artikel 27 
1. Ontslag door de Algemene Vergadering kan geschieden wanneer: 

a. een bestuurslid niet langer voldoet aan de bij Statuten gestelde eisen voor het 
bestuurslidmaatschap; 
b. een bestuurslid niet langer het vertrouwen geniet van tenminste twee derde van de 
stemgerechtigde leden; 
c. redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het bestuurslidmaatschap 
te laten voortduren. 

2. Ontslag door de Algemene Vergadering geschiedt bij twee derde 
meerderheidsbesluit op een vergadering waar tenminste twee derde stemgerechtigde 
leden aanwezig zijn. 
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Artikel 28 
1. Voor ontzetting uit het bestuurslidmaatschap zijn de artikelen 13,14,15 en 16 van het 

Huishoudelijk Reglement onverkort van toepassing  
2. Ontzetting uit het lidmaatschap leidt impliciet tot ontzetting uit het 

bestuurslidmaatschap van de vereniging. 

Hoofdstuk 4 Algemene vergadering 
A. Toegang, spreek- en stemrecht 
Artikel 29 

1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden, zoals omschreven in 
artikel 17 van de Statuten, die niet geschorst zijn, m.u.v. het gestelde in artikel 14 lid 
2.  

2. Toegang hebben tevens alle personen die geen lid zijn, zoals omschreven in artikel 
17 van de Statuten, maar die door of namens de vereniging voor de Algemene 
Vergadering persoonlijk zijn uitgenodigd.  

3. Voorts hebben personen die geen lid zijn, zoals omschreven in artikel 17 van de 
Statuten alleen dan toegang wanneer de Algemene vergadering daarin met 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen toestemt.  

4. De schriftelijke uitnodiging voor een algemene ledenvergadering zal tenminste 14 
dagen van tevoren bij de leden zijn. 

Artikel 30  
1. Alle personen, zoals omschreven in het vorige artikel, die de Algemene Vergadering 

bijwonen hebben spreekrecht.  

Artikel 31 
1. Alle leden, vanaf 16 jaar, hebben stemrecht voor zover zij niet geschorst zijn.  
2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
3. Raadgevende stem 

Wij staan bestuurders toe om tijdens de Algemene Ledenvergadering een 
raadgevende stem als advies uit te brengen op voorgenomen besluiten. 

B. Besluitvorming 
Artikel 32 

1. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezingen van 
personen, dan is het verworpen,  

2. De stemming over personen geschiedt schriftelijk. 
3. De stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 

stemming gewenst acht of één of meer stemgerechtigden zulks voor de stemming 
verlangt, 

4. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van gesloten briefjes. 
5. Bij een vergadering kan ook elektronisch worden gestemd. 
6. Besluitvorming bij acclamatie over zaken is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde 

hoofdelijke stemming verlangt. 
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Hoofdstuk 5 Commissies 
A. Soorten commissies 
Artikel 33 

1. De vereniging kent vaste commissies en tijdelijke commissies. 

B. Benoeming 
Artikel 34 

1. Commissies worden ingesteld door het bestuur. 
2. Een commissie bestaat uit een oneven aantal leden. 

C. Aanmelding, acceptatie en einde lidmaatschap 
Artikel 35 

1. Elk lid van de vereniging kan zich aanmelden voor een commissie.  
2. De bepalingen met betrekking tot een geldig lidmaatschap van de vereniging, zoals 

verwoord in hoofdstuk 2 van dit reglement gelden ook voor het lidmaatschap van de 
commissie. 

D. Taakverdeling & verantwoording 
Artikel 36 

1. De commissieleden verdelen de taken (zie de als bijlage opgenomen 
taakbeschrijvingen) naar eigen inzicht. 

2. Een van de commissieleden fungeert als coördinator en is het aanspreekpunt voor – 
bestuur en leden, 

E. Taakomschrijvingen 
Artikel 37 

1. Bij het reglement worden als bijlage de taakomschrijvingen van de commissies 
gevoegd; 

2. Deze taakomschrijvingen worden in overleg met het bestuur, door de diverse 
commissies samengesteld. 

Hoofdstuk 6 Wedstrijden en Competities 
A. Competitie "Indoor" en "25m-1p" 
Artikel 38 

1. "indoor"  
2. "25m-1p" 

Jaarlijkse deelname aan de competities "indoor" en "25m-1p" wordt als 
vanzelfsprekend geacht. 

3. Bij aanmelding voor één of beide van genoemde competities wordt van het lid 
verwacht dat hij deze tot het einde toe volbrengt. Dit is inclusief eventuele kring- en 
Nationale kampioenschappen. 

B. Besloten wedstrijden 
Artikel 39 

1. Het bestuur kan zelf wedstrijden organiseren, of laten organiseren, door b.v. de 
sponsors en kan P.R. verschietingen organiseren die de vereniging steunen, of ten 
goede komen. 
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C. Verenigingscompetities 
Artikel 40 

1. Elk lid mag wedstrijden onder verenigingsleden organiseren, doch de regels en het 
tijdstip dienen door het bestuur te worden goedgekeurd.  

2. Het bestuur kan zelf ook wedstrijden organiseren of laten organiseren.  
3. De vaste verenigingscompetities zijn:  

a. Koningschieten 
4. De regels voor koningsschieten zijn opgenomen in het wedstrijdreglement 

Koningschieten. 

De taken van de wedstrijdcommissie zullen o.a. inhouden: 
Artikel 41 

1. Het vaststellen en tot uitvoering brengen van alle veiligheidsmaatregelen die 
voorgeschreven zijn en die hij verder nodig acht. 

2. Het leiden van de wedstrijd- het regelen van de tijden en de volgorde, volgens 
tafelindeling, waarin de sporter aan de schietlijn dienen te verschijnen, een en ander 
om een vlot verloop van de wedstrijd te waarborgen. 

3. Het gebruik van de omroepinstallatie regelen, de activiteiten e.d. in de gaten houden, 
zodat de concentratie van de sporters niet wordt verstoord. 

4. Op de vast georganiseerde schietavonden schieten de sporters, gedurende het 
betreffende dagdeel het volledige aantal pijlen, hetgeen vooraf door de 
wedstrijdleider is aangegeven. 

5. Slechts in overleg met de wedstrijdleider kunnen gedurende de wedstrijd, in verband 
met serieuze en onvoorziene omstandigheden, door een sporter de schietactiviteiten 
worden gestaakt. 

D. Koningschieten 
Artikel 42 

1. Algemeen: in plaats van Koning c.q. Keizer mag men tevens lezen Koningin c.q. 
Keizerin al naar gelang dat van toepassing is. 

2. Er is een wedstrijdreglement koningschieten. 
3. Zowel aan de kamp om de titel van puntenkoning als die van gelukskoning mogen 

alle leden en aspirant-leden deelnemen. 

E. Vrije wedstrijden 
Artikel 43 

1. Meedoen aan vrije verschietingen wordt als vanzelfsprekend beschouwd, De vrije 
verschietingen die de club als verplicht beschouwd, zullen door de wedstrijdleider 
door middel van een schema bekend gemaakt worden. 

2. De afdelingscompetitie van de NHB valt niet onder het gestelde in lid 1. 

F. Trainingen 
Artikel 44 

1. Trainingen vinden plaats onder de volledige verantwoordelijkheid van door het 
bestuur aangezochte deskundigen, dan wel aangewezen deskundig geachte leden.  

2. Aankomende kandidaat-leden worden minimaal een vast dagdeel per week getraind 
onder deskundige begeleiding. 

3. Ieder lid mag introducés meebrengen naar de training, met de bedoeling deze kennis 
te laten maken met de handboogsport en/of vereniging. 
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4. Een lid van de vereniging mag alleen met schriftelijke toestemming van het bestuur 
schieten in verenigingsverband bij andere schutterijen.  

5. Het bestuur bepaalt onder welke voorwaarden en vastgestelde tijden door vaste 
leden aan trainingen kan worden deelgenomen. 

6. Toelating kandidaat leden tot de clubavond vindt plaats in overleg met de trainer(s) bij 
voldoende resultaten. 

Hoofdstuk 7 Verenigingstenue 
A. Samenstelling 
Artikel 45  

1. Men is verplicht het clubtenue aan te schaffen, Via leverancier van de kleding kan 
een maatkeuze worden doorgegeven. Éénmalig worden naam en clublogo 
aangeboden door de vereniging. Nabestelling is voor rekening lid. 

B. Draagplicht 
Artikel 46  

1. Men is verplicht het clubtenue te dragen op alle uit en thuiswedstrijden, 
koningschieten, presentaties, demonstraties, braderieën en jaarmarkten, en alle 
officiële wedstrijden. Eenheid van tenue staat voorop. 

Hoofdstuk 8 Bruikleen verenigingsmaterialen 
Artikel 47 

1. Tot 3 maanden na inschrijving kan gratis gebruik worden gemaakt van 
verenigingsmateriaal. 
a. leden dienen na 3 maanden lidmaatschap eigen materiaal aan te schaffen. De 
mogelijkheid is aanwezig verenigingsmaterialen te huren à/ 5,- per, maand, mits 
voldoende voorradig. 
b. Aankoop van eigen materialen kan geschieden met voldoende ondersteuning en 
begeleiding van de trainer: 

Hoofdstuk 9 Financiën 
Algemeen 
Artikel 48 

1. De penningmeester is de direct verantwoordelijke met betrekking tot alle financiële 
aangelegenheden en activiteiten binnen de vereniging. 

A. Boekhouding 
Artikel 49 

1. De penningmeester houdt een boekhouding bij aangaande alle in- en uitgaande 
gelden.  

2. De penningmeester kan richtlijnen geven omtrent het bijhouden van financiële 
activiteiten welke niet direct onder zijn beheer worden uitgevoerd. 

3. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. 
4. Voor het financieel beheer van de horeca binnen de vereniging wordt verwezen naar 

het barreglement. 
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B. Contributie 
Artikel 50 

1. Elk lid is verplicht tot het betalen van contributie. 
2. Onder lid wordt in dit geval verstaan zie Hoofdstuk 2, artikel 2, lid a. artikel 3 en 

artikel 4 
3. De hoogte van de contributie wordt bepaald op voorstel van bestuur door besluit van 

de Algemene Leden Vergadering; 
4. De betaling van contributie gaat bij voorkeur uit van één automatische incasso 

verkregen via verstrekte machtiging bij inschrijving in de maand januari; 
5. Daarnaast zijn er nog twee keuzes: 

a: De jaarcontributie wordt in twee termijnen geïnd via automatische incasso in de 
maand januari (of na nieuwe vaststelling van de hoogte van de contributie) en voor 1 
juli en op basis van een toegezonden contributienota;  
b: De jaarlijkse contributie wordt in één keer betaald (zonder machtiging) op basis 
van de contributienota binnen 30 dagen na dagtekening; 

6. Van een nieuw lid zal betaling van contributie in verhouding van maanden in het jaar 
worden berekend en op basis van de contributienota worden gefactureerd; 

7. Contributiebetalingen worden overgemaakt naar de bankrekening van de vereniging 
ten name van De Vrolijke Schutters. 

8. Er is geen recht op restitutie van contributie na opzegging, behoudens artikel 6 lid 6 
van de statuten. Afdracht gelden aan de Nederlandse Handboog Bond worden bij 
opzegging niet gerestitueerd, doch eventueel verrekend bij overschrijving naar een 
andere door de NHB erkende vereniging. 

9. Naast contributies kent de vereniging ook ontvangsten uit: 
a. donaties; 
b. sponsorgelden; 
c. Reclameopbrengsten; 
d. PR-activiteiten; 
e. georganiseerde schietwedstrijden. 

10. Een lid dat twee maanden achterstallig is met het betalen van contributie zal door het 
bestuur éénmaal schriftelijk worden verzocht en vervolgens éénmaal schriftelijk 
worden gemaand tot betaling. Indien 14 dagen na aanmaning de achterstallige 
contributie nog niet is voldaan gaat het bestuur over tot schorsing. 

11. De vordering van achterstallige betaling kan in handen worden gesteld van een 
incassobureau. De bijkomende kosten zijn dan voor rekening van het lid dat in 
gebreke is; 

12. Vervolgens kan het bestuur besluiten om over te gaan tot opzegging van het 
lidmaatschap van betrokkene die in gebreke is. 
 

C. Jaaroverzicht & begroting 
Artikel 51 

1. De penningmeester maakt jaarlijks een financieel overzicht, hetwelk wordt behandeld 
in de algemene voorjaars ledenvergadering.  

2. De penningmeester maakt voorafgaand aan een bestuursvergadering een financieel 
overzicht, hetwelk wordt behandeld in de belegde bestuursvergadering; 

3. De penningmeester maakt jaarlijks een begroting, welke wordt behandeld in de 
(najaars) bestuursvergadering. De begroting wordt tevens op de agenda van de 
algemene (najaars) ledenvergadering gezet. 
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4. De penningmeester stelt de financiële afspraken van de vereniging op. Deze 
afspraken kunnen worden bijgesteld door besluit van de algemene ledenvergadering. 
De financiële afspraken zijn als bijlage bij het huishoudelijk reglement opgenomen. 
 

D. Controle 
Artikel 52 

1. De penningmeester overhandigt jaarlijks ter controle aan twee door de algemene 
ledenvergadering benoemde kascontrole-commissieleden het financieel jaaroverzicht 
met de bijbehorende bescheiden. 

2. De kascontrolecommissie brengt verslag uit samen met de behandeling van het 
financieel jaaroverzicht in de jaarvergadering. Na controle en goedkeuring vindt 
décharge plaats van de penningmeester voor het gevoerde beheer en het bestuur 
voor het gevoerde beleid; 
De kascontrole bestaat uit twee stemgerechtigde leden, welke steeds voor drie jaar 
worden benoemd. Zie hiervoor het rooster van aftreden. 
 

Wijzigingen huishoudelijk reglement 
Artikel 53 
Voor veranderingen in het huishoudelijk reglement gelden dezelfde regels als voor het 
wijzigen van de statuten (zie artikel 21 van de statuten) echter met dien verstande dat punt 4  
van dat artikel niet van toepassing is. 

 

Hoofdstuk 10 Slotbepalingen 
Artikel 54 

1. Alle besluiten door het bestuur of de algemene vergadering genomen, die een 
beperkte, doch langere looptijd hebben dan een jaar zullen worden opgenomen in 
een aanhangsel van dit reglement. 

2. In die gevallen waarin de statuten of dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur 
met de verplichting daarvan de mededeling te doen op de eerstvolgende algemene 
vergadering.  

3. Aanhangsels zullen worden beschouwd als aanvullend deel van het huishoudelijk 
reglement. 
 
 

Artikel 55 
Elk lid heeft rechten en plichten! 
Dit betekent voor de vereniging dat elk lid zich dient te houden aan de in dit reglement en 
bijbehorende bijlages genoemde regels. 
Het niet (volledig) na komen van deze regels heeft consequenties. In eerste instantie zullen 
deze bestaan uit een berisping door het bestuur. Bij herhaling zal een 1e officiële schriftelijke 
waarschuwing worden gegeven. Gaat het lid hierna nog een keer in de fout, dan zal door het 
bestuur het lid een 2e officiële schriftelijke waarschuwing met tevens een algehele schorsing 
voor een periode van 3 maanden. Het is het lid gedurende deze schorsing verboden om deel 
te nemen aan enig toernooi, training of competitie. 
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Gaat het lid hierna nog éénmaal in overtreding dan volgt een royement van de vereniging 
voor een periode van 10 jaar.  
 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van .. april 2022 te Rosmalen, 

 

De voorzitter       De secretaris 
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Aanhangsels 
Wedstrijdcommissie 
1. De commissie zal uit tenminste 2 personen bestaan, waarvan er bij voorkeur één in 

het bezit is van het diploma wedstrijdleider. 
2. Taken van de commissie:  

a. Het in overleg met de secretaris maken van de wedstrijdkalender; 
b. Er voor zorg dragen dat de wedstrijdkalender 14 dagen voor aanvang van de 
betreffende periode bij de leden is;  
c. Het in gereedheid brengen van de banen voor de wedstrijd; 
d. De baanindeling maken en de wedstrijd op tijd laten aanvangen; 
e. Het houden van toezicht op de veiligheidsvoorschriften. 
f. Na de wedstrijd de uitslagen bekend maken en deze verwerken op de daarvoor 
bestemde lijsten en/of verwerken in MijnHandboogsport; 
g. Het na de wedstrijd weer in orde brengen van de schietbaan, door o.a. het 
opruimen van de gebruikte blazoenen;  
h. Onderhoud schietmateriaal. 

 

Schoonmaken accommodatie  
Onze accommodatie zal er altijd toonbaar uit moeten zien. Om dat te bereiken zal er 
regelmatig moeten worden schoongemaakt, hetgeen een taak voor ons allen is. In navolging 
van alle covid 19 maatregelen zal met hoge regelmaat moeten worden schoongemaakt en 
deze belasting wordt niet bij de leden gelegd. Het bestuur koopt deze service in ten laste van 
de contributie. 
De werkzaamheden zijn verdeeld in de volgende delen: 
In het kader van inperking Covid 19 worden strengere hygiënische maatregelen in acht 
genomen. 

Dagelijks (kan ook door de aanwezige leden worden uitgevoerd!) 
 Opruimen glaswerk; 
 Tafels opruimen en schoonmaken; 
 Schoonmaken toilet; 
 Eventuele vlekken op de vloer verwijderen. 

Maandelijks 
 De dagelijkse werkzaamheden uitgebreid met; 
 Stofvrij maken en verwijderen van spinrag; 
 Aanvegen van de vloer.; 
 Schoonmaken toiletruimte. 

Per kwartaal 
 De maandelijkse werkzaamheden uitgebreid met; 
 Vloer nat reinigen vanaf schietlijn 18 meter tot aan ingang; 
 Ramen en deurkozijnen reinigen (ook buitenzijde); 
 Reinigen van verwarmingsplaten; 
 Schoonmaken toiletruimten. 
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Halfjaarlijks 
 De kwartaal werkzaamheden uitgebreid met; 
 Stofvrij maken van raamkozijnen en andere randen en richels; 
 Verwijderen van spinrag; 
 Schoonmaken toiletruimten; 
 Ramen wassen van binnen en buiten; 
 Vloer nat reinigen van gehele gebouw. 

De schoonmaakwerkzaamheden kunnen worden ingekocht! 

Barcommissie 
Het beheer van de bar 

1. De barcommissie staat onder leiding van beheerders/ bedrijfsleiders welke in het 
bezit zijn van de verklaring sociale hygiëne, en voldoen aan de gestelde eisen in de 
dranken horecawet.  
Er zal naar gestreefd worden minimaal 2 van deze gediplomeerde leden binnen deze 
commissie te hebben. 

2. De barcommissie is verantwoordelijk voor de volgende punten: 
a. het beheer van de bar; 
b. de assortimenten samenstelling van zowel drank als andere producten welke ten 
verkoop aangeboden kunnen worden zoals zoetwaren, sigaretten, snacks e.a.; 
c. inkopen van hierboven genoemde assortiment; 
d. de prijsbepaling van de producten welke ten verkoop in de bar worden 
aangeboden gebeurt in overleg met het bestuur; 
e. inkopen van andere producten en goederen welke met de bar te maken hebben; 
f.  Inkopen van een beperkt aantal goederen welke te maken hebben of in verband 
staan met betrekking tot schoonmaken en onderhouden van het gebouw. Onder deze 
worden verstaan goederen zoals schoonmaakartikelen, toiletpapier, e.d.; 
g. Het verzorgen van de muziekinstallatie. 

3. Nieuwe leden van de barcommissie  
Indien na aanstelling van de barcommissie één of meerdere personen te kennen 
geven geen deel meer uit te kunnen maken van de barcommissie zullen nieuwe 
leden geworven worden door de overgebleven barcommissieleden tot een totaal 
minimum van 5 en maximum van 7 leden, Barcommissieleden dienen minimaal 1 jaar 
lid van de vereniging te zijn en minimaal 18 jaar oud. 

4. Bezoldiging 
De leden van de barcommissie kunnen geen rechten doen gelden op enige geldelijke 
vergoeding voor de te verrichten werkzaamheden. 

5. Vergadering barcommissie 
indien nodig kan de barcommissie een vergadering beleggen om de lopende zaken 
te bespreken. 

6. Het beheer van de bar 
Onder het beheer van de bar worden verstaan de hierna genoemde punten: 
a. Het ten uitvoer brengen van het gestelde in de handleiding milieuvoorschriften voor 
sportaccommodaties; 
b. het verzorgen van de verkoop van drank, snacks, e.d., tijdens de diverse 
verschietingen; 
c. het verzorgen van de verkoop van drank, snacks, e.d., tijdens de arrangementen 
voor derden; 
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d. het verzorgen van de verkoop van drank, snacks, e.d., tijdens de feestavonden van 
de vereniging zelf (koningsschieten, afsluitwedstrijden, e.d.) 
e. het verrichten van de normale bar schoonmaak  

7. Assortimentssamenstelling 
Het assortiment aan producten welke ten verkoop aangeboden zal worden, wordt 
door de barcommissie samengesteld. Uitbreiding van het assortiment zal ten alle 
tijden in overeenstemming moeten zijn met de wettelijke bepalingen, vergunningen 
en overeenkomsten zoals deze voor de vereniging van toepassing zijn. 

8. Inkopen 
Het daadwerkelijk inkopen van producten zal ten alle tijde door minimaal twee leden 
van de barcommissie verricht worden.  
Inkopen zullen plaatsvinden aan de hand van zogenaamde inkooplijsten. Producten 
welke tijdens de inkoop ingekocht worden voor zover deze niet voorkomen op de 
inkooplijst, zullen alsnog op deze lijst geplaatst kunnen worden.  
Het is de barcommissie niet toegestaan 'waarde goederen' zoals elektrische 
apparatuur e.d. zelfstandig, zonder goedkeuring van het bestuur; in te kopen voor 
zover deze een bedrag van f 150,- netto te boven gaan. Inkoop van dergelijke 
goederen welke het bovenstaande bedrag niet te boven gaan mag alleen 
plaatsvinden na goedkeuring bij meerderheid van stemmen in de 
barcommissievergadering.  
Bij noodzaak is vervanging van de apparatuur wel toegestaan.  
De financiële afwikkeling van de inkopen zal geschieden, indien mogelijk op rekening 
van de penningmeester op basis van een voorschot van de penningmeester of uit de 
barkas en ten alle tijden door ondertekening van kasuitgifte- of kasontvangst bon.  

9. Kasverantwoordelijkheid 
De kas zal voldoende wisselgeld moeten bevatten om geldwissel e.d., te kunnen 
verrichtten. Overtollige saldi zullen aan de penningmeester verstrekt worden, hetzij 
door persoonlijke afgifte in de accommodatie, hetzij door storting op de bank- of 
girorekening van de vereniging, In beide gevallen zal er een ontvangstbewijs 
ondertekend moeten worden, c.q. een stortingsbewijs overlegd worden. 

10. Het afrekenen van barverkopen kan bij voorkeur ook elektronisch. Hiervoor is 
contactloos betalen mogelijk gemaakt. Zie hiervoor de handleiding contactloos 
betalen die bij de kassa ligt. 

11. Hulp door derden 
Andere vormen van hulp door derden is uiteraard toegestaan, voor zover dit in 
overeenstemming is met het belang van de vereniging. Een en ander met 
toestemming en ter beoordeling van de beheerder/ bedrijfsleider. 

 

De financiële afspraken  
Betreft: Financiële afspraken De Vrolijke Schutters 

Om onduidelijkheden te voorkomen hanteren wij als bestuur DVS onderstaande financiële 
afspraken.  
Deze worden door de penningmeester gefactureerd. 
Tijdens de Algemene leden vergadering kan tariefaanpassing worden geagendeerd. 
Penningmeester zal hierbij het voorstel inbrengen. 

Contributie: 
2022 Senior lid  € 230,00 
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 Leden <18 jr €  115,00 

 Gezinskorting 2 leden  - /- € 10,00 (uit hetzelfde gezin op hetzelfde adres) 

 Gezinskorting 3 leden  -/- € 10,00 (uit hetzelfde gezin op hetzelfde adres) 

 Trainingslid jaar € 155,00 Aanmelding NHB via andere vereniging 

 Leden <18 jr trainingslid jaar € 77,50 Aanmelding NHB via andere vereniging 

 Trainingslid woensdag € 130,00 Aanmelding NHB via andere vereniging 

 <18 jr Trainingslid woensdag € 65,00 Aanmelding NHB via andere vereniging 

Minimale jaarlijkse verhoging is gelijk aan de verhoging van NHB-contributie en is vast 
agendapunt tijdens Algemene leden vergadering.  

Alle andere verhogingen worden als besluit voorgelegd aan Algemene leden vergadering. 

Inning van contributie vindt plaats in januari. Indien er aanpassing van de contributie wordt 
voorzien zal pas, na besluit van de Algemene Leden Vergadering, worden overgegaan tot 
het innen van de contributie (voor zover dit de financiën ook toelaat).  

Contributieverplichting na opzegging 
Zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement artikel 55 lid 6 vindt geen restitutie van te 
veel betaalde contributie plaats.  

Opzeggen vóór 1 december zodat afmelding bij NHB op tijd kan worden doorgegeven. 
De afdracht aan de NHB voor je lidmaatschap wordt altijd in rekening gebracht. 

Als een schutter lid is van de NHB via een andere vereniging maar zich aanmeldt als 
trainingslid jaar kan hij trainen bij DVS (dinsdag, donderdag en zondag). Daarnaast kan hij/zij 
de club avond (donderdag 20:00-23:55) bijwonen. 

Start handboog  
Als er een HBT2 trainer en vrijwilligers beschikbaar zijn kan er een starthandboog worden 
gegeven. De prijs is € 80,00 voor 8 trainingen van 1,5 uur. 
Om materiaal op peil te houden, te vervangen of nieuw aan te schaffen wordt jaarlijks een 
bedrag begroot dat is afgestemd met trainers. 
 

Clinic / Workshop Handboogsport 
Maximaal 24 deelnemers kosten € 17,50 pp met een minimum van € 105,- (6 personen) 
Een Clinic/workshop handboogsport van ± 2,5 uur. In deze tijd leert je de basis van 
handboogschieten en als afsluiting speel je onderling een wedstrijd. Dit onder toezicht van 
voldoende begeleiders. 

 Welkomstdrankje (koffie of thee); 
 Gebruik materiaal; 
 Voldoende en deskundige begeleiding; 
 Een afsluiting met wedstrijdelement; 
 Een aandenken voor de winnaar van de wedstrijd. 

Zie hiervoor ook de de flyer Clinic/Workshop Handboogsport. 
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Verhuur voor sportieve doeleinde 
Verhuur aan eigen leden (voor o.a. feestelijke doeleinden) 
Elk verenigingslid mag één maal per jaar gratis gebruik maken van de ruimte voor 
bijvoorbeeld feestelijke doeleinde. Hierbij worden geen vrijwilligers ingezet. Hierbij kan een 
standaard consumptieprijs worden afgesproken van € 1,50  
Wij gaan er altijd van uit dat er een combinatie met een Clinic wordt gemaakt. 

Ook hierbij geld dat er geen alcohol wordt geschonken aan minderjarige! 

Verhuur aan familie verenigingslid 
Voor familie van een verenigingslid wordt een startbedrag van € 105,00 in rekening gebracht.  
Hierbij worden geen vrijwilligers ingezet. Lid is aanwezig en regelt dit zelf. 
Wij gaan er altijd van uit dat er een combinatie met een Clinic wordt gemaakt en daarvoor is 
€ 50,00 berekent in het startbedrag voor gebruik van materialen. Ook de eindschoonmaak is 
hierin begrepen. 
De geldende prijzen van de consumpties. 

Koffie/thee  € 1,25 
Frisdrank  € 1,50 
Flesje bier of alcoholvrij Wijn / port  € 1,75 
Speciaal bier  € 2,00 
Snacks  € 1,50 
Het is ook mogelijk om consumptiebonnen tegen vaste prijs € 1,65 voor alle consumpties te 
kopen. Minimale afname van 100 bonnen  

De optie voor afkoop is mogelijk. Dit altijd via penningmeester laten berekenen. 
 

Verhuur aan derde. 
Er wordt geen alcohol geschonken aan minderjarige! 
Verhuur aan derde kan alleen doorgaan als er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. 
 

De accommodatie is voor andere (sport gerelateerde) activiteiten te huren. 
Onder een dagdeel wordt verstaan: 
  9:00 - 13:00 uur  
13:00 - 17:00 uur 
19:00 - 23:00 uur 
De kosten voor een dagdeel zijn € 85,00 en afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilliger. 
Hierbij is altijd een volwassen aanwezig van het gezelschap en een vrijwilliger van de 
vereniging. De combinatie met een clinic staat voorop maar is niet verplicht. 

Voor 09:00 en na 23:00 is niet bespreekbaar! 

Een verjaardagsfeestje  
(Jeugd tot 15 jaar) € 7,50 per persoon met een minimum van € 75,00 
Consumptieprijs € 1,25 of Kan ranja € 4,50 
Catering kan worden verzorgd á € 5,00 per persoon (fruit en/of groente en/of 3 snacks en/of 
snoep) dit in overleg. 

Empelse doe dagen 
De Empelse doedagen in augustus/september tegen vergoeding van € 300,00  
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Presentatie van de handboogsport voor de jeugd van Empel. Dit is op aanvraag. In 2019 zijn 
we hiervoor niet uitgenodigd. 

Aanvragen van verhuur altijd via secretaris! We zijn hierbij altijd afhankelijk van onze 
vrijwilligers. 

Externe activiteiten 
Er komen ook verzoeken binnen om op lokactie een presentatie/clinic te geven. 
Het uitgangspunt hierbij moet zijn dat dit GEEN kosten voor de vereniging of vrijwilliger mag 
opleveren. 

 

Bijdrage uit verenigingskas voor opleidingen handboogsport. 

Als een lid een opleiding wil volgen die de vereniging versterkt dan is het bestuur van de 
vereniging bereidt om hierin een bijdrage in de kosten te doen. Als tegenprestatie voor de 
investering is dat we als vereniging gebruik maken van de opgedane kennis. Hiervoor 
worden afspraken gemaakt tussen het lid welke de opleiding wil volgen en het bestuur. De 
afspraak zal door middel van een overeenkomst tweezijdig worden bevestigd. 
De opleidingen die in aanmerking komen staan hieronder vermeld en worden door NHB 
verzorgd. 

Handboog trainer  Handboogtrainer 2 - Assistent trainer met als tegenprestatie na 
het behalen van diploma 2 maal een starthandboogcursus verzorgen. 

Handboogtrainer 3 - Modern & Talentvol met als tegenprestatie 

2 jaar hoofdtrainer en verantwoordelijk voor het trainingsprogramma 
Scheidsrechter Verenigingsscheidsrechter - SR/03 

Bondsscheidsrechter - SR/04 
voor SR/03 en SR/04 is de tegenprestatie het begeleiden van 
één seizoen competitie indoor én 25m1p. 

Verenigingen Bestuur Met als tegenprestatie zitting te nemen in bestuur voor 
periode van 3 jaar. 
Vertrouwenscontactpersoon. Met als tegenprestatie zitting te 
nemen als VCP voor periode van 3 jaar. 

 

Sponsorpakket 
De Vrolijke Schutters kennen een sponsorpakket.  
Wat hebben wij de sponsor te bieden? 
Sponsor vermelding op locatie DVS, Alle sponsoruitingen worden ook gepresenteerd bij bv 
Kom festival Rosmalen en overige activiteiten buiten het doel. 
Vermelding sponsor op de website www.dvsrosmalen.nl 
Vermelding sponsor in nieuwsbrief aan de leden 

 

Pakket 1 
Prijs € 250,00 per jaar (met een minimale periode van drie jaren) 
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Hiervoor kan de sponsor samen met 10 personen een clinic/workshop handboogsport van 
2,5 uur volgen. 
Er wordt een reclamebord opgehangen in het Doel. 

Een Clinic/workshop handboogsport van ± 2,5 uur. In deze tijd leert je de basis van 
handboogschieten en als afsluiting speel je onderling een wedstrijd. Dit onder toezicht van 
voldoende begeleiders. 

 Welkomstdrankje (koffie of thee) met cake; 
 Alle consumpties tegen € 1,50 (tijdens handboogschieten geen alcohol) 
 Gebruik materiaal; 
 Voldoende en deskundige begeleiding; 
 Een afsluiting met wedstrijdelement; 
 Een aandenken voor de winnaar van de wedstrijd. 

 

Pakket 2 
Prijs € 500,00 per jaar (met een minimale periode van drie jaren) 

Hiervoor kan de sponsor samen met 15 personen een clinic/workshop handboogsport van 
2,5 uur volgen. 
Er wordt een reclamebord opgehangen in het Doel 

Een Clinic/workshop handboogsport van ± 2,5 uur. In deze tijd leert je de basis van 
handboogschieten en als afsluiting speel je onderling een wedstrijd. Dit onder toezicht van 
voldoende begeleiders. 

 Welkomstdrankje (koffie of thee) met cake; 
 30 Consumpties inbegrepen; (tijdens handboogschieten geen alcohol) 
 Alle overige consumpties tegen € 1,50 (tijdens handboogschieten geen alcohol) 
 Gebruik materiaal; 
 Voldoende en deskundige begeleiding; 
 Een afsluiting met wedstrijdelement; 
 Een aandenken voor de winnaar van de wedstrijd. 

 

Pakket 3 
Prijs € 750,00 per jaar (met een minimale periode van drie jaren) 

Hiervoor kan de sponsor samen met 20 personen een clinic/workshop handboogsport van 
2,5 uur volgen inclusief consumpties 
 

Er wordt een reclamebord opgehangen in het Doel. 

Een Clinic/workshop handboogsport van ± 2,5 uur. In deze tijd leert je de basis van 
handboogschieten en als afsluiting speel je onderling een wedstrijd. Dit onder toezicht van 
voldoende begeleiders. 

 Welkomstdrankje (koffie of thee) met cake; 
 40 Consumpties inbegrepen; (tijdens handboogschieten geen alcohol) 
 Alle overige consumpties tegen € 1,50 (tijdens handboogschieten geen alcohol) 
 Gebruik materiaal; 
 Voldoende en deskundige begeleiding; 
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 Een afsluiting met wedstrijdelement; 
 Een aandenken voor de winnaar van de wedstrijd. 


