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Het dagelijks bestuur 
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De bestuursverkiezing 

 

Het dagelijkse bestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een 

penningmeester, een secretaris en commissarissen.  

Meerdere van de hierboven vermelde functies kunnen door eenzelfde persoon 

ter harten worden genomen. 

In geval van heirkracht ( ontslag, ziekte en/of dergelijke ) kan aan het verkozen 

bestuur en / of aan iedere functie, steeds een wijziging worden aangebracht. 

Dit echter alleen na het houden van een bestuur en algemeen vergadering met 

stemming, waarbij één derde der stemmen noodzakelijk is.  

Kandidaten moeten minstens 5 jaar actief lid zijn van de vereniging voorafgaand 

aan hun kandidatuurstelling  en de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben.  

Een bestuurslid dient zijn verantwoordelijkheden en zijn functie ten volle uit te 

oefenen en zijn verplichtingen daaruit voortvloeiend na te komen. 

 

Aanwerving van leden 

 

De aanwerving van nieuwe leden, transfers of het heraansluiten van oud-leden, 

dienen eerst door het bestuur te worden goedgekeurd, voordat zij als 

aangenomen kunnen worden beschouwd. 

 

Lidgeld 

 

Het jaarlijks lidgeld kan door het bestuur en de algemene vergadering steeds 

worden aangepast.  

Dit bedrag dient te worden voldaan op de 1ste Algemene Vergadering van het 

Jaar, datum wordt bepaald door het bestuur ( in principe 1ste dinsdag van Jan ). 

Het lidgeld mag niet hoger zijn dan 125,00 euro .  

Afwezigen dienen hun bijdrage voor 15 januari  over te maken aan de secretaris 

die hiervan een lijst bijhoudt.  

Er is een verschil tussen actieve leden en steunende leden.  

Een actief lid is een schutter of persoon die regelmatig op de vereniging 

aanwezig is , hetzij om te schieten , hetzij om hulp te bieden bij wedstrijden. 

Al de anderen zijn steunende leden. 

Actieve leden betalen 30€ lidgeld , steunende leden 50€ lidgeld 
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Lidgelden dienen door ieder lid betaald te worden , voor nieuwe leden 1 maand 

na aansluiting bij de vereniging. Minimum leeftijd 10 Jaar. Leden die voor juni 

aansluiten 30€ leden na 1juni tot einde jaar 20€. 

 

Lidkaarten 

 

De secretaris zal elk lid bij het betalen van zijn bijdragen een lidkaart 

overhandigen. De leden verplichten zich ertoe deze kaart steeds bij zich te 

dragen en te vertonen op aanvraag van bevoegde personen. 

 

Oefenstonden 

 

De vaste oefenstonden :  

 

Dinsdag :  18 u 30 TOT 19 u 45 aspirant jeugd die geen 25m diploma heeft  

       20 u 00 TOT 22 u 30 voor iedereen die minstens 18M schieten kan. 

 

Donderdag : 18 u 30 TOT 19 u 45 Aspirant Jeugd die geen 25M diploma heeft. 

       20 u 00 TOT 22 u 30 voor iedereen die minstens 18M schieten kan. 

 

Bijkomende oefenstonden : 

 

Enkel in de periode tussen 1 April en 1 Oktober 

Op Dinsdag , Woensdag , Donderdag en Zaterdag en op al deze dagen enkel 

tussen 13 u 00 en 18 u 30. En enkel op het buitenterrein. 

Korte reglementering: 

Alleen op aanvraag en op eigen verantwoordelijkheid.  

Mogelijkheid 1: 

De Sleutel van de omheining kan op de vaste training gevraagd worden , 

hiervoor geeft men de dag en de uren door en wie er komt schieten , dit omwille 

van de verzekering .  

Schutters vreemd aan de vereniging hebben geen toegang als er geen bestuurslid 

aanwezig is . 

Eveneens wordt er getekend voor ontvangst van de sleutel.  

De sleutel dient ook teruggegeven te worden op de eerst volgende vaste training. 

Sleutel kwijt : Boete van 10 Euro 

Als men aan het schieten is , dient men ook de omheining terug te sluiten. 

Reden : geen toegang voor derden en voor minimum aan veiligheid. 
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Mogelijkheid 2 :  

Een bestuurslid contacteren om te vragen of hij / zij de omheining kan openen 

en sluiten. 

De Woensdag en Zaterdag zijn trainingsdagen van de Vereniging Ambiorix , als 

deze mensen toekomen en je wil verder schieten buiten , dan dien je eerst 

toestemming te vragen aan deze vereniging. 

Er zal regelmatig een controle worden gehouden .  

Bij overtreding van deze simpele regels , is het ook meteen gedaan met extra 

faciliteiten. 

Als men zich  toegang verschaft zonder toestemming of  het dupliceren van de 

sleutel ; wordt beslecht door het bestuur en kan leiden tot verwijdering uit de 

vereniging. 

 

Voorzorgsmaatregelen 

 

Zowel tijdens wedstrijden als bij het oefenen dient steeds de nodige aandacht te 

worden besteed aan veiligheid om ongevallen te verkomen. 

Hierop dient vooral gelet te worden bij het schieten, het pijlen rapen, het op en 

neer laten van de wippen en het uittrekken van de pijlen. 

Het is ten strengste verboden zich voor de lijn te bevinden als er geschoten 

word. Er mag ook niet kruislings geschoten worden. Uiterste voorzichtigheid is 

geboden bij het aantreden van nieuwe leden of jeugdige schutters. 

 

Aspirant jeugd of nieuwe schutters 

 

Onder Aspirantjeugd verstaan wij jonge schutters die niet zelfstandig kunnen 

schieten op 18M en die geen diploma hebben 25 M 

Het is aspirantjeugd of nieuwe schutters volstrekt verboden te oefenen of enig 

materiaal te gebruiken zonder aanwezigheid van één of meer ervaren en 

volwassen leden, die zij dan volstrekt moeten gehoorzamen . Dit is van het 

grootste belang voor de veiligheid. 

Nieuwe schutters kunnen de eerste drie maanden gebruikt maken van materiaal 

van de club, daarna dienen zij voor eigen materiaal te zorgen . Het is ook 

mogelijk om materiaal te huren of over te nemen van de club indien voorradig. 

Aspirant jeugd met diploma 12 M worden veronderstelt het jeugdwintertornooi 

van PVL mee te schieten. 
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Materiaal en onderhoud 

 

Elk lid van de VZW- SHT dient het lokaal en het aanwezige materiaal te 

respecteren en  te helpen onderhouden om onnodige kosten te voorkomen en dit 

zonder enige vorm van vergoeding . Het is elk lid verboden het materiaal van 

andere te gebruiken of aan te raken zonder hun voorafgaandelijk toestemming. 

 

Politiek en/of onderlinge ruzies 

 

Tijdens wedstrijden of oefenstonden zowel in het lokaal, als op verplaatsing, 

zijn alle politieke en godsdienstige uitlatingen en diens meer ten strengste 

verboden. Om het even waar of wanneer uitgelokte ruzies of baldadigheden 

zullen door het bestuur worden beslecht en kunnen zelfs tot een tijdelijke of 

volstrekte uitsluiting van de betrokkenen leiden. 

 

Ruggespraak 

 

Het is de leden te allen tijde verboden enige ruggespraak te uiten over om het 

even welk ander lid. Indien één van de leden hierop wordt betrapt zal het bestuur 

terzake worden ingelicht door de betrokkene zelf of door diegene die hiervan 

getuige was. 

Het bestuur zal de zaak bespreken en eventueel sancties treffen tegen de uiter. 

 

Beledigingen of scheldnamen 

 

Indien een lid erop betrapt wordt  een bestuurslid te beledigen of met 

scheldnamen te benoemen zal dit bij de volgende bestuursvergadering worden 

besproken. De uiter zal hierop eveneens worden uitgenodigd, zodat hij zich 

persoonlijk kan verantwoorden. Na de behandeling door het bestuur kunnen 

eventuele maatregelen worden getroffen. 
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Kasboek 

 

Het kasboek dat alle inkomsten en uitgaven van de club bevat, wordt 

bijgehouden door de penningmeester . Ieder jaar , bij de algemene vergadering , 

wordt de jaarafrekening voorgelegd ter goedkeuring door de leden van de 

algemene vergadering. 

 

Stem der voorzitter 

 

Zo er bij om het even welke stemming, gelijkheid van stemmen optreed, telt de 

stem van de voorzitter als beslissend. Indien er in gelijk welke omstandigheden 

een dringende beslissing dient te worden genomen, wordt dit gedaan door de 

leden van het bestuur die op dat ogenblik aanwezig zijn. Zulke beslissingen zijn 

tevens bindend voor alle leden. 

 

Jaarlijkse koningsschieting  en Speciale  clubwedstrijden 

 

ENKEL VOOR LEDEN DIE HUN LIDGELD VOLDAAN HEBBEN 

Het koningschieten op doel en op wip staat enkel open voor de leden die in het 

voorbije jaar deelgenomen hebben aan deze wedstrijden in naam van onze club. 

De schutters die hieraan niet voldoen kunnen deelnemen aan de 

koningsschieting, maar schieten buiten wedstrijd. 

Voor de aanvang van de koningsschieting mag niet worden geoefend .  

Hij of zij die zich voor één van de voorgaande disciplines tot koning of prins 

kroont, verplicht zich ertoe zijn titel te gaan verdedigen op nationale koning- of 

prinsenschieting. Leden die niet aanwezig zijn voor hun prijs of herinnering in 

ontvangst te nemen . Zullen deze niet meer ontvangen , men dient aanwezig  te 

zijn op het moment van de uitreiking. 

 

Clubkledij 

 

Ieder lid van de vereniging wordt in het bezit gesteld van de clubkledij, voor 

zover deze voorradig is en dient deze te dragen bij alle manifestaties ( 

wedstrijden ) en het koningschieten in de club .  Het niet dragen van de 

clubkledij = 1€ in de spaarpot steken. 
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Bij het verlaten van de club door overgang of stopzetten van de sport dient de 

clubkledij te worden teruggegeven, behalve als deze betaald is door de schutter 

of dat het bestuur hier anders over beslist. 

De clubkledij bestaat uit een wit/blauwe t-shirt met het logo  of de blauwe shirts 

met wit logo of de paarse shirts met wit logo van SHT 

Tevens beschikbaar blauwe sweater met logo tegen betaling. 

 

Clubkledij voor wedstrijden ( biac, bir, fita …) : 

T-shirt of sweater van de club en witte broek of rok . 

Alle schutters dezelfde kledij .  

 

Aanwezigheid en gastenboek 

 

Een aanwezigheids- en gastenboek is ter beschikking van de leden in het 

clublokaal. 

Zij verplichten zich ertoe bij iedere oefenstond of wedstrijd in het lokaal, hun 

naam en deze van de eventuele gasten te vermelden, gevolgd door de 

handtekening van de betrokkene .  

Zij die het aanwezigheids- en gastenboek niet tekenen hebben bij ongeval, 

controle of schade geen verweer tegen de club en geen rechten of aanspraak 

tegen de verzekering . In het aanwezigheids- en gastenboek zal ieder jaar een 

nieuwe ledenlijst op het éérste blad worden aangebracht, zodat steeds geweten is 

wie lid van de club is en wie gast is. 

 

Transfers 

 

De transferperiode is PVL vanaf 1maandag van augustus  tot en met 15 

september. 

De Transferperiode voor HBL vanaf 1 September tot en met 30 september. 

uitzonderingen zijn niet mogelijk . 

 

Terugbetaling van inschrijfgelden. 

 

Voor de wedstrijden op doel krijgen de schutters die actief gaan schieten een 

inschrijvingsboekje met formulieren. Deze formulieren zijn enkel geldig als Uw 

naam ook op de uitslag van de betreffende wedstrijd vermeldt staat en indien U 

de wedstrijd volledig uitgeschoten hebt. Er wordt een maximum bedrag van 5€  
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terugbetaald per wedstrijddag . vb 1p en 3p op 1 dag = max 5€. Alle  

wedstrijden  komen in aanmerking BEHALVE WEDSTRIJDEN DIE 

SAMENVALLEN MET EEN  WEDSTRIJD INGERICHT DOOR SHT. 

Terugbetaling einde seizoen , het schietboekje dient ten laatste 2 weken na het  

aflopen van het seizoen aan het bestuur overgemaakt te worden .Het bestuur 

behoudt het recht om te allen tijde een herziening door te voeren. 

Er wordt enkel inleggeld terugbetaald  of  betaald ( pvl ) indien men in 

clubkledij aanwezig is om te schieten. Boete 1Euro / keer. 

 

Rookbeleid in de club 

 

Met ingang vanaf 1 januari 2007 wordt de nieuwe wet van de regering met 

betrekking op het roken toegepast. 

Dit houdt voor ons het volgende in ; 

Wij zijn een sportclub met een kantine, aangezien er gesport wordt is de wet vrij 

duidelijk : VERBODEN TE ROKEN in het lokaal. 

 

Dus vanaf 1 januari 2007 wordt door het bestuur het nodige gedaan om in orde 

te zijn met deze wetgeving: 

* Op zichtbare plaatsen het rokersverbod afficheren. 

* Alle asbakken zullen verwijderd worden. 

* Roken is enkel toegestaan in de rokersruimte  

 

Betreffende de boetes: 

 

Ieder lid verbindt bij ondertekening van het huishoudelijke reglement er zich toe 

deze wet op roken na te leven ; het bestuur stelt bij een inspectie , van een 

controleur , de eventuele overtreder dan ook verantwoordelijk en de boete zal 

dan ook verhaalt worden op de overtreder. 

Boetes beginnen bij 160 € en kunnen oplopen tot 1700 € per inbreuk. 

 

De vzw Schutters Handboog Tongeren zal in geen enkel geval de boete van 

een overtreder betalen ! 

 

Indien de vzw Schutters Handboog Tongeren of één van haar leden schade lijdt 

tengevolge van een overtreding op het rookverbod , dan zal de overtreder de 

kosten betalen en kan door het bestuur uit de club worden gezet . 
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Niet behandelde onderwerpen 

 

Indien er iets niet behandeld is in dit huishoudelijkreglement , gelden de statuten 

van de VZW , vast gelegd bij de rechtbank van koophandel 

 

 

Allerlei 

 

Bij elke training wordt een opspangeld van 0,50 eurocent gevraagd (aan te 

passen door het bestuur). Voor elke schutter ouder dan 21 jaar. 

 

Op trainingsdagen en wedstrijddagen is het ten strengste verboden de schutter 

aan de lijn te storen (hinderend lawaai dat de schutter uit zijn concentratie haalt ) 

 

Zowel de actieve als steunende  leden van de handboogmaatschappij, Schutters 

Handboog Tongeren verplichten zich ertoe één exemplaar van de voorschriften 

te ondertekenen voor akkoord en ontvangst van het, huishoudelijk reglement.    

Dit exemplaar zal door het bestuur van de vereniging bewaard worden om later 

betwisting te voorkomen. 

 

Alle leden van de vereniging zullen in het bezit worden gesteld van een identiek 

boek, zodat iedereen weet wat zijn rechten en plichten zijn. 

 

Onderlinge ruzies en privé-zaken die niets met het boogschieten te maken 

hebben worden niet in de club gewenst en kunnen niet door het bestuur 

behandeld worden. 

 

Dit huishoudelijke reglement kan ten alle tijden aangepast worden door het 

bestuur en/of de algemene vergadering. 

                                                                                Het bestuur van vzw SHT 

 

De voorzitter   

 

 
Alphonse Dirickx  

 


