
Enquéte NBVS 2019

Uitslas Enquète

Van de 30 aangesloten verenigingen hebben er 18 (60%) deelgenomen aan de enquëte.

Van de 18 verenigingen, met totaal 253 leden, hebben 216 leden hun mening gegeven.

Dat komt neer op 76,46% van het totaal aantal leden in de Bond.

ln onderstaand overzicht de resultaten van de deelgenomen leden.

COMPETITIE.

1. Periode.

ln het verleden hebben wij de competitie in twee perioden verdeeld. Afgelopen jaren is er één

periode geweest. Wat heeft jullie voorkeur?

2 perioden

1 periode

geen voorkeur
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2. Klasse indelins teams.

Als de aanmeldingen het toelaten proberen wlj steeds een klasse indeling te realiseren waarin

zo weinig mogelijk vrije wedstrijden voor komen. Wat is jullie voorkeur?

Klassen met 12 teams en 22 wedstrijden (één competitie, uit en thuis)

Klassen met 8 teams en 21 wedstrijden (anderhalve competitie)

Klassen met 6 teams en 20 wedstrijden (dubbele competitie)

Voorstel Revanche (zie bijlage)

Geen voorkeur

3. Team indelinq

Er is vaak geopperd om met minder schutters in een team te schieten. Wat is jullie mening?

4 schutters handhaven

3 schutters per team

4 schutters opgeven voor een team en 3 hoogste tellen.

Hoofd en 1e klasse 4 schutters handhaven. Overige klassen 4 schutters en

hoogste 3 tellen voor de uitslag. (Zie bijlage voorstel commissie)

Geen voorkeur/niet of niet correct ingevuld

4. Schieten met handicap.

ln de bekercompetitie rekenen we met een handicap, vrije opstelling van teams en de geschoten

series worden vergeleken met het gemiddelde op dat moment. Dit zouden we ook in de

reguliere competitie kunnen toepassen. Wat is jullie mening?

Huidige berekening handhaven, vaste teams en totaal geschoten series.

Werken met dezelfde methode als de bekerwedstrijden.

Geen voorkeur/niet of niet correct ingevuld
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C. BEKERCOMPETIT]E

5. Bekerwedstriiden op zondag.

Voorstel is om de bekerwedstrijden niet meer door de week te schieten, maar op vrije zondagen

in de reguliere competitie. Dit betekend wel minder competitiewedstrijden of en langere

competitie periode. Wat is jullie mening?

Bekerwedstrijden door de week blijven schieten, competitie los hiervan.

Reguliere competitie combineren met bekerwedstrijden op de zondagochtend.

Geen voorkeur/niet of niet correct ingevuld

Andere optie:

D. NK/LK

6. Tijdstip van NK/LK

Het NK/LK of het Bondsfeest, zoals het vroeger heette, is al op verschillende tijdstippen gehouden.

wat vinden jullie de beste optie?

Vóór de competitie, als opening van het seizoen in september

Tijdens de competitie, in december tijdens de onderbreking;

Na de competitie, als afsluiting van het seizoen.

Geen voorkeur.
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