Nederlandse Bond voor Sportschutters
Opgericht: 11 maart 1957.

27 mei 2018

MEDEDELINGENBLAD

Competitieleider
Drummenstraat 4
6363 BA Wijnandsrade
Tel.: 045 - 850 23 24
E-Mail: competitieleider@nbvs.nl
Rabobank Valkenburg:
Rekeningnummer. NL69 RABO 0133 8286 46

51e Jaargang nr. 1

Bijgaand doen wij u het volgende toekomen:
LET OP: ZOALS DE AFGELOPEN JAREN WORDEN DE BESCHEIDEN ALLEEN VIA MAIL
VERZONDEN. FORMULIEREN KUNNEN AFGEDRUKT WORDEN OF DIGITAAL INGVULD EN
TERUGGEZONDEN WORDEN! DIT JAAR IS HET ÉÉN INSCHRIJFFORMULIER VOOR ALLE
ONDERDELEN.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aanmeldingsformulier.
Inschrijfformulier competitie / NK-LK / Beker / Remscheid 2018-2019.
Ledenoverzicht van uw vereniging hetgeen betrekking heeft op het seizoen 2017–2018.
Alleen voor zover van toepassing.
Formulier t.a.v.
- NAW gegevens op te geven schutters competitie 2018-2019.
Voorwaarde bekercompetitie 2019.
Programma seizoen 2018-2019.
Privacy Policy naar aanleiding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Van schutters die bij uw vereniging het lidmaatschap hebben opgezegd dient u het mutatieformulier
in te leveren, (het groene briefje).

Wij verzoeken u beleefd de toelichting, welke hieronder is gegeven, goed te lezen alvorens u aan de
invulling van de diverse formulieren begint.
De aanvang van de diverse onderdelen voor het seizoen 2018-2019 is als volgt vastgesteld:
28 september 2018 voor de afdeling KOGEL opgelegd, op 22 september 2018 voor de afdeling
KOGEL en op 23 september 2018 voor de afdeling PLUIM.
Wij maken u er op attent, dat het AANMELDINGSFORMULIER, het INSCHRIJFFORMULIER
COMPETITIE 2018-2019 alsmede de VRAGENFORMULIEREN, volledig en duidelijk ingevuld,
uiterlijk op woensdag 6 juni 2018, 20:30 uur, in het bezit moeten zijn van de: N.B.V.S.
Inschrijving is alleen mogelijk op 6 juni 2018 in DE KOETEBOET, De Gijzelaar 55 Amstenrade
(lokaal sv Lee Enfield)
U kunt daar die dag terecht van 19:00 – 20:30 uur.
Er zullen daar ook voldoende schietkaarten aanwezig zijn die u dan kunt kopen.
Ten overvloede zij nog vermeld dat ook de eventuele borgsom (voor nieuwe verenigingen), contributies en
inschrijfgelden voor de teams uiterlijk op bovenstaande datum voldaan moeten zijn.
Wij verzoeken u om per bank te betalen, u dient minimaal een week voor bovenstaande datum opdracht te
geven om het totale door u te betalen bedrag op de rekening van de N.B.V.S. te doen bijschrijven. Alleen
dan zal de N.B.V.S. het bericht van bijschrijving tijdig in haar bezit hebben.
Na bovenstaande datum worden geen inschrijvingen voor de competitie meer geaccepteerd.
Het Bondsbestuur.
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Aanmeldingsformulier.
Ingevolge Artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement moet een verzoek tot opname in de Bond geschieden
middels een door de BOND te verstrekken aanmeldingsformulier.
Dit formulier dient duidelijk en volledig te worden ingevuld door elke vereniging die lid is of lid wenst te
worden van de N.B.V.S.
Wij hebben deze gegevens nodig om een juiste en complete administratie van uw vereniging te hebben.
Ten aanzien van de gevraagde gegevens nog het volgende:
1.
Correspondentieadres: naar dit adres zal alle correspondentie van de BOND gezonden worden.
2.
E-mail adres: Het ligt in de bedoeling om ook het komend seizoen de uitslagen + standen weer
wekelijks naar de aangesloten verenigingen te mailen.
U bent dus verplicht om een E-mail adres op te geven.
3.
Wie van de bestuursleden is telefonisch bereikbaar: indien de secretaris van uw vereniging niet
telefonisch bereikbaar is dan dient u hier een bestuurslid op te geven die wel telefoon heeft. De
competitieleider weet dan tenminste waar u bereikbaar bent. Indien de secretaris wel telefoon heeft
dan hoeft u hier niets in te vullen.
4.
Aantal banen: iedere vereniging dient per 2 teams minstens over 2 banen te beschikken.
Zie Schietreglement Pluimenschietsport, artikel 1 en Schietreglement Kogelschietsport, artikel 1.
5.
Oefenavonden: de door u opgegeven dagen en tijden zullen in het competitieboekje 2016 – 2017
worden vermeld. Zodoende is het voor andere verenigingen mogelijk de tijd en plaats te weten waar
uw vereniging bereikbaar is.
6.
Bankrekening: indien uw vereniging over een eigen rekening beschikt dan de betreffende gegevens
hier vermelden.
7.
Handtekening: het is beslist noodzakelijk dat dit formulier door de voorzitter, secretaris en
penningmeester van uw vereniging getekend is.
Overigens zij nog vermeld dat voorzitter, secretaris en penningmeester van uw vereniging
lid moeten zijn van de N.B.V.S.
Inschrijfformulier competitie 2018-2019.
Op dit formulier dient de vereniging het aantal teams alsmede alle leden, welke zij wensen in te schrijven bij
de N.B.V.S. te vermelden.
Het is tevens mogelijk om leden op te geven, welke niet daadwerkelijk als schutter aan de competitie zullen
deelnemen. Deze leden zullen dan als ”niet schutter” toch in de administratie worden opgenomen.
Bij deze leden in de kolom ”pluim” of ”kogel” duidelijk vermelden de tekst ”GS”. (geen schutter)
Het is ook komend seizoen weer mogelijk om leden op te geven waarvan het gemiddelde niet zal
meetellen voor de samenstelling van de teams. Deze schutters mogen incidenteel wel aan een wedstrijd
deelnemen indien zij een schutter vervangen waarvan het gemiddelde gelijk of hoger is.
Bij deze leden in de kolom ”pluim” duidelijk vermelden de tekst ”VS”. (vervangende schutter)
Uiteraard moet ook voor de leden met de tekst ”GS en VS” de volledige contributie betaald worden.
Het gemiddelde van deze schutter(s) zal echter niet meetellen voor de klassenindeling.
1
2.
3.

Teams pluim en kogel vrijstaand: het inschrijfgeld is voor dit jaar vastgesteld op € 20,00 per team.
Teams kogel opgelegd: het inschrijfgeld is voor dit jaar vastgesteld op € 15,00 per team.
Leden: de contributie is voor dit jaar vastgesteld op € 22,50 per lid, met dien verstande, dat men dan
gerechtigd is om aan de pluim- dan wel aan de kogelcompetitie deel te nemen.
Voor schutters die op beide onderdelen willen uitkomen bedraagt de contributie € 45,00.
De contributie voor de schutters opgelegd kogel bedraagt ook dit jaar € 11,25.
De contributie voor de schutters luchtpistool bedraagt ook dit jaar € 8,50.
Op het inschrijfformulier moet u duidelijk aangeven voor welk onderdeel de schutters worden
ingeschreven.
Uit het bovenstaande blijkt dus duidelijk dat, indien een schutter als pluimschutter is ingeschreven,
hij niet als kogelschutter aan een wedstrijd mag deelnemen en omgekeerd.
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Het is niet mogelijk een geroutineerde schutter voorlopig niet in te schrijven en dan alsnog of na
aanvang van de competitie deze schutter in te schrijven.
Schutters waarvan bij de N.B.V.S. een gemiddelde bekend is en waarvan dit gemiddelde van invloed
zou zijn geweest op de competitie-indeling, indien deze schutter bij de aanvang van de competitie
opgegeven zouden zijn, worden niet meer geaccepteerd tijdens de gehele competitie. Dit om
manipulaties te voorkomen.
Volgens reglement dient een vereniging minstens te bestaan uit 6 ingeschreven leden bij de N.B.V.S.
Schietpaspoorten:
Alle schutters die geen lid van de N.B.V.S. geweest zijn vanaf het seizoen 1998-1999 dienen voor
een nieuw paspoort € 2,50 te betalen. Dus ook als men gedurende een eerder seizoen lid is geweest
van de N.B.V.S. en toen een schietpaspoort heeft ontvangen.
HET PASPOORT MAG VOOR IEDER LID VAN DE N.B.V.S. NIET OUDER ZIJN DAN 10 JAAR.

5.

Alle leden welke dus worden ingeschreven en waarvoor een nieuw schietpaspoort noodzakelijk is
dienen een nieuwe recente pasfoto te overleggen. Deze foto mag niet beschadigd of gestempeld zijn.
Minimum afmeting van de foto 3½cm x 4½ cm. (europees formaat)
Achter op de foto vermelden: naam en geboortedatum van de schutter.
Alle schutters welke opgegeven worden voor het seizoen 2018-2019 zullen een nieuwe seizoenskaart
ontvangen.
Handtekening: het formulier dient door de secretaris der vereniging getekend te worden. Door
ondertekening gaat de vereniging akkoord met de Privacy Policy die als bijlage is toegevoegd.

Competitieboekje.
Aan iedere ingeschreven schutter zal een competitieboekje 2018-2019 worden uitgereikt.
Dit boekje heeft o.a. de volgende inhoud:
a. Alle adressen die belangrijk zijn.
b. Alle competitieschema’s.
c. Het programma van de competitie 2018-2019.
Statuten en Reglementen.
De statuten en Reglementen van de N.B.V.S. zijn losbladige mapjes met de volgende inhoud:
a. Statuten van de N.B.V.S.
b. Huishoudelijk Reglement van de N.B.V.S.
c. Schietreglement Pluimenschietsport.
d. Schietreglement Kogelschietsport.
e. Reglement Kavelen.
f. Reglement Commissie van Bijstand.
g. Formulieren t.b.v. omzetten van wedstrijden.
h. Mutatieformulieren.
Deze mapjes zullen worden aangevuld voor wat betreft punt g en h.
Aan iedere nieuwe vereniging zal een mapje gratis worden verstrekt.
Verenigingen die meerdere exemplaren van dit losbladige mapje in hun bezit wensen te hebben kunnen deze
bestellen. De prijs is € 9,50 per stuk.
Wedstrijdformulieren pluim.
De wedstrijdformulieren zullen ook dit jaar verstrekt worden in gebonden blok van 50 stuks.
Per ingeschreven team wordt 1 blok gratis verstrekt.
Indien een vereniging behoeft heeft aan meerdere blokken dan kunnen deze gekocht worden voor € 5,00 per
blok.
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Enveloppen.
Enveloppen voor het bewaren van de geschoten wedstrijdkaarten zullen ook dit jaar gratis worden verstrekt.
Per team zullen 12 enveloppen worden uitgereikt.
Klasse indeling.
De indeling in klasse vindt plaats aan de hand van de persoonlijke gemiddelden der ingeschreven schutters.
Door telkens de beste vier schutters (met uitzondering van de schutters welke als GS of VS zijn opgegeven)
bij elkaar te plaatsen, vervolgens de volgende vier enz. worden de theoretische gemiddelden der teams
vastgesteld en gerangschikt van hoog naar laag. Afhankelijk van het aantal teams wordt dan ingedeeld in
klassen, zo mogelijk 12 teams per klasse. Indien een vereniging welke nog nooit in N.B.V.S. verband
geschoten heeft zou inschrijven met twee of meer teams voor de komende competitie en bij de indeling zou
blijken dat deze teams in dezelfde klasse zouden moeten uitkomen, dan zal het tweede c.q. eerste team
steeds een klasse hoger worden ingedeeld.
Pluimcompetitie.
De competitie afdeling PLUIM zal geschoten worden in 1periode. Verder zal gehandeld worden zoals
omschreven in het Huishoudelijk Reglement, artikel 28 en 29.
Kogel en kogel opgelegd competitie.
De voorwaarden waaronder de beide kogelcompetities worden geschoten gelieve de kogelverenigingen in de
bijlage aan te treffen.
Samenvatting.
U zult begrijpen dat wij voor een vlotte afhandeling van zaken er op rekenen, dat u van het voorgaande
goede nota neemt.
Zorg er dus voor dat: Uiterlijk 6 juni 2018, 20:30 uur (uiterste datum), onderstaande bescheiden in het
bezit zijn van de N.B.V.S.:
1. Inschrijfformulier, volledig en duidelijk ingevuld.
2. Aanmeldingsformulier, volledig en duidelijk ingevuld + ondertekend.
3. Formulier NAW (persoonlijke) gegevens leden.
4. Goed gelijkende pasfoto van alle nieuwe leden die u wenst in te schrijven.
5. Het totale bedrag aan contributie € 22,50 per lid. (pluim + kogel).
6. Het totale bedrag aan contributie bij dubbel lidmaatschap € 45,00 per lid.
7. Het totale bedrag aan contributie € 11,25 per lid kogel opgelegd.
8. Het totale bedrag aan contributie € 8,50 per lid luchtpistool.
9. Per team € 20,00 inschrijfgeld voor Pluim en Kogel vrijstaand.
10. Per team € 15,00 inschrijfgeld voor Kogel opgelegd.
11. Voor iedere schutter die vanaf het seizoen 1997-1998 geen lid is geweest van de N.B.V.S.
€ 2,50 voor een nieuw paspoort.
Tot slot.
Tenslotte willen wij u vragen om al de bescheiden op 6 juni 2018 in te leveren, hierna worden geen
inschrijvingen meer geaccepteerd.
U zult begrijpen dat er veel werk verzet moet worden om alles op tijd gereed te hebben. Het zou bijzonder
prettig zijn indien u zoveel mogelijk uw medewerking hieraan verleend.
Het Bondsbestuur.
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