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In deze nieuwsbrief
• Postzaken NKB
• Commissieleden
• Overig nieuws

We krijgen als Bondsbestuur
regelmatig post,
uitnodigingen en
aanverwante zaken van
afdelingen en verenigingen.
Bij deze willen we u
informeren over de juiste
manier van communicatie.
Als Bondsbestuur zouden we
graag zien dat alle
communicatie via het
Bondssecretariaat verloopt.
Dit om structuur te krijgen in
alle inkomende post/mails en
alle uitgaande post/mails. Zo
zullen we voorkomen dat er
zaken tussen de wal en het
schip belanden.
Postadres:
NKB
Postbus 72
7650 AB Tubbergen
Mailadres:
secretariaat@klootschieten.com

Voor meer informatie:
 Nederlandse Klootschietbond
klootschieten.com

Vele klootschieters zijn
alweer volop bezig met een
nieuwe competitie op veld en
op straat op landelijk niveau
of op afdelingsniveau. Laten
we hopen op sportieve
wedstrijden en weinig
afgelastingen. BB wenst
iedereen veel succes !

Commissieleden

Overig nieuws
Bijna alle commissies zijn op
zoek naar nieuwe kaderleden
om de commissies te
versterken.
BWC (Bondswedstrijdcommissie)
1 vacature (liefst vanuit AKF, KTO)
SC (Scheidsrechtercommissie)
1 vacature (liefst vanuit KFIJ, DR)
Communicatie
1 vacature
OC (Opleidingscommissie)
1 vacature
JC (Jeugdcommissie)
1 vacature (liefst vanuit NT, MT)
TC (trainerscommissie)
1 vacature (liefst vanuit KTO)
De SC is samen met de OC bezig
geweest nieuwe
scheidsrechters op te leiden.
Die hebben we hard nodig. Op
de foto hiernaast de geslaagde
cursisten. Allen van harte
gefeliciteerd!
Daarentegen laten bestaande
scheidsrechters het nogal eens
afweten en reageren niet op het
verzoek per mail om zich voor
bepaalde wedstrijden op te
geven (50% reageert niet !)
Dit wordt voor de SC een
ondoenlijke zaak, dus draag
allemaal een steentje bij.
In 2017 zal er ruimte zijn om
een opleiding jeugdleider op te
zetten, info volgt.
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De Algemene ledenvergadering
(ALV) zal in 2017 gehouden
worden bij de afdeling KFIJ,
locatie volgt nog, noteer alvast
de datum in de agenda:
10 april 2017
Als Bondsbestuur hebben we
een beoogd kandidaat om als
penningmeester Ivo Egbers te
vervangen. De nieuwe man is
Tom Kemperink, hij is lid van
Niej Haarbig. Op de ALV zal hij
dan ook door het Bondsbestuur
voorgedragen worden.
Tevens heeft Cees van der Sluis
aangegeven te willen stoppen
als voorzitter op de ALV 2017,
hij wil wel lid blijven van het
Bondsbestuur.
Aloys Timmerhuis stopt ook per
2017, waardoor het BB nog op
zoek is naar één nieuw
bestuurslid.
Beide personen hebben een
zeer lange staat van dienst voor
de NKB. Het Bondsbestuur is
dan ook druk doende passende
vervanging te vinden.

