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 Lidmaatschap: 
  

 De duur van het lidmaatschap; 
 De duur van het lidmaatschap is gelijk aan het contributiejaar wat loopt van 1 januari t/m 31 december en 

wordt automatisch met één jaar verlengd. Indien men lid is geworden in de loop van het contributiejaar start 
het lidmaatschap vanaf het moment van aanmelding tot 31 december en wordt daarna automatisch met één 
jaar verlengd.  

  
 Aanvang van het lidmaatschap; 
 Aanmelding als lid kan op elk moment gedurende het lopende contributiejaar. De aanmelding kan schriftelijk 

of mondeling worden ingediend  bij elk bestuurslid van de vereniging. Het lidmaatschap gaat in bij 
aanvaarding van de aanmelding door het bestuurslid waarbij de aanmelding heeft plaatsgevonden. Het 
bestuur besluit in de eerstvolgende bestuursvergadering of de aanmelding definitief wordt omgezet in een 
lidmaatschap. Bij weigering van het lidmaatschap kan er een protest ingediend worden in de eerstvolgende 
algemene vergadering.   

 De algemene vergadering beslist dan over het wel of niet verstrekken van het lidmaatschap. 
  

 Opzegging van het lidmaatschap; 
 Voor opzegging van het lidmaatschap geldt een opzeggingstermijn van vier weken. 
 Opzeggingen dienen vier weken voor het einde van het contributiejaar, dus uiterlijk op 30 november, 

schriftelijk of per email bij de secretaris aanwezig te zijn. 
 Jeugdleden dienen hun opzegging zelf in te dienen waarbij deze voorzien moet zijn van een handtekening van 

de ouders. 
 In de opzeggingsbrief moet minimaal worden vermeld;  

- de naam van het verenigingslid.  
- het lidnummer van de NHB en/of NNHF. 
- de reden van de opzegging. 
- de handtekening van het verenigingslid, bij jeugdleden tevens de handtekening van de ouder. 

  
 Opzeggingen die eerder zijn ingediend dan 30 november, resulteren niet in teruggaven van een deel van de 

contributie.   
 Bij opzeggingen die later zijn ingediend dan 30 november, wordt automatisch het lidmaatschap met één jaar 

verlengd. 
  

 Opzegging als lid van de vereniging kan alléén als aan alle aangegane financiële verplichtingen is voldaan. 
  

 Contributie; 
 De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering en geldt voor het gehele 

contributiejaar. De factuur voor het nieuwe contributiejaar wordt, met het bijbehorende digitale 
betaalverzoek, in het eerste kwartaal van het nieuwe contributiejaar via de e-mail verzonden (zie 
communicatie). 

  
 Contributiebetaling; 
 Betaling van de contributie kan plaats vinden op de volgende wijze: 

- Het gehele bedrag in eenmaal, betaling moet ontvangen zijn drie weken na ontvangst van de factuur. 
- Bedrag in drie termijnen via een automatische overschrijving, betalingen moeten ontvangen zijn in de 

eerste week van elk kwartaal.  
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- Op verzoek van het lid kan met de penningmeester een afwijkende betalingsregeling worden afgesproken, 
indien de normale termijnen tot grote financiële problemen zouden leiden. Dit ter beoordeling van de 
penningmeester. 

  
 De contributie van nieuwe leden wordt aangepast als;  

- het lidmaatschap ingaat na 1 juli. Het bedrag wordt dan gehalveerd. 
- zij overkomen vanuit een andere vereniging en hun lidmaatschap van de NHB en/of de NNHF al betaald is. 

Het bedrag van de afdrachten aan de bonden wordt dan van de contributie afgetrokken 
 

 Wanbetaling; 
 Als de contributie niet binnen de hiervoor genoemde termijnen is betaald, wordt het lid aangemaand om 

binnen twee weken alsnog te betalen. Als de betaling niet binnen die twee weken ontvangen is wordt een 
tweede aanmaning verstuurd. Daarin wordt opnieuw een termijn van twee weken gesteld en worden de 
sancties bij niet betaling genoemd. Als ook binnen deze tweede termijn niet betaald is wordt het lid geschorst. 
Als de contributie aan het einde van het verenigingsjaar nog steeds niet betaald is en er geen 
betalingsregeling is getroffen, wordt het lid geroyeerd. De bepalingen over schorsing en royement in de 
statuten zijn van toepassing. 

  
 Donateurs; 
 De vereniging kent naast leden ook donateurs. Dit zijn personen die zich als dusdanig hebben aangemeld en 

door het bestuur zijn geaccepteerd. Zij verplichten zich om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde 
bijdrage te storten. Zij hebben het recht om de algemene vergaderingen bij te wonen maar hebben geen 
stemrechten. Donateurs mogen niet meedoen aan schietactiviteiten. 

 De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen op elk moment wederzijds door opzegging worden 
beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 
Opzegging van het donateurschap geschiedt namens de vereniging door het bestuur.  

  
 Communicatie; 
 De dagelijkse communicatie binnen de vereniging tussen het bestuur met de leden en vice versa verloopt 

digitaal (uitzonderingen hierop zijn berichten die bij de wet verplicht per brief moeten worden verstuurd). 
 Het is de verantwoording van het lid om zijn digitale gegevens bij wijzigingen door te geven aan de secretaris 

van de vereniging.  
 Wanneer om zwaarwegende redenen communicatie per post gewenst is kunnen leden dit aangeven bij het 

bestuur.  
  
 Vrijwilligersactiviteiten 
 Van alle leden wordt verwacht dat zij, al naar gelang hun mogelijkheden en capaciteiten, bijdragen aan het 

functioneren van de vereniging. Dat kan door actieve deelname aan diverse vrijwilligersactiviteiten zoals 
bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: onderhoud en verbouw van het clubgebouw, schoonmaken, begeleiding 
van introductiecursussen, assistentie bij de administratie etc. 

  
 Clubtenue;  
 Het clubtenue is een bij voorkeur zwarte broek met clubshirt.  
 Het dragen van het clubtenue is verplicht tijdens activiteiten waarbij de vereniging is ingehuurd. 
 Voor tenues tijdens wedstrijden zie het kledingvoorschrift van de NHB. 
 Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden een clubshirt in een passende maat kunnen aanschaffen tegen 

kostprijs. 
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 Statuten en huishoudelijk reglement; 
- De statuten en het huishoudelijk reglement kunnen worden aangevraagd bij de secretaris. Door zorg van 

de secretaris worden de statuten digitaal verzonden naar de aanvrager (zie communicatie). 
- Elk nieuw lid ontvangt bij aanvang van het lidmaatschap de statuten en het huishoudelijk reglement. 

  
 

Bestuur: 
 

Eigen belang; 
Een bestuurder mag niet deelnemen aan de besluitvorming binnen het bestuur over zaken die hem of haar 
zelf betreffen en tevens het belang van de vereniging raken. Dit kan om financiële zaken gaan, maar ook om 
andere. Indien het zaken betreft die het hele bestuur aangaan beslist de algemene ledenvergadering naar 
aanleiding van een voorstel dat door het bestuur wordt ingebracht. Indien in strijd met dit voorschrift wordt 
gehandeld en de vereniging daardoor schade lijdt zijn de bestuurders daarvoor hoofdelijk aansprakelijk. 
 
Inspraak op de ledenvergadering; 
Ongeacht of de meerderheid van het bestuur een bepaald voorstel steunt heeft elke bestuurder het recht om 
op de algemene ledenvergadering zijn of haar eigen standpunt daarover toe te lichten. 
 
Continuïteitscommissie; 
Als alle bestuurders van de vereniging om welke reden dan ook niet meer in staat zijn hun taak uit te oefenen, 
wordt het bestuur waargenomen door de continuïteitscommissie. Zij roept zo snel mogelijk een algemene 
ledenvergadering bijeen die ten minste drie nieuwe bestuurders benoemt. Als niet minimaal drie nieuwe 
bestuurders benoemd kunnen worden, wordt de vereniging geliquideerd. De continuïteitscommissie wordt elk 
jaar door de algemene ledenvergadering benoemd. Zij bestaat uit drie leden van de vereniging. 

  

 Vergaderingen: 
  

 Algemene vergadering; 
 De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in maand januari of februari. Verder kunnen er extra 

algemene vergaderingen worden gehouden indien het bestuur dit nodig acht of dit door leden verzocht wordt 
(zie regelgeving statuten). 

  
 Bestuursvergaderingen; 
 Bestuursvergaderingen vinden in principe om de twee maanden plaats. Daarnaast kan het bestuur, indien 

gewenst, meer vergaderingen beleggen (zie regelgeving statuten). 
 
Digitaal vergaderen 
Indien om welke reden dan ook een vergadering waarbij de leden fysiek aanwezig zijn niet mogelijk is, kunnen 
ook rechtsgeldige besluiten worden genomen door een vergadering die online wordt gehouden. Het bestuur 
beslist over het daarbij gebruikte platform en de wijze waarop de stemmen worden uitgebracht. 

  

 Gastschutters:  
  

 Gastschutters die bij onze vereniging willen schieten moeten lid zijn van een andere vereniging, of 
rechtstreeks bij de NHB of andere overkoepelende organisatie. Zij betalen 5 euro per keer. Een gastschutter 
dient zich vooraf aangemeld te hebben bij de secretaris.  

  

Materiaalverhuur:  
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 Een lid dat geen eigen materiaal heeft kan één boog en 3 pijlen huren bij de vereniging.  
 Hiervoor betaalt men 4 euro per week, dit is exclusief schade. Een armbeschermer en tab kan niet gehuurd 

worden bij de vereniging en moet door het lid zelf worden aangeschaft.  
 Het lid is zelf verantwoordelijk voor de gehuurde boog en pijlen, deze dienen altijd na afloop van een training 

en/of wedstrijd compleet en schadevrij ingeleverd te worden. De huurperiode kan in onderling overleg met 
de materiaalbeheerder worden besproken en gewijzigd.  Het gehuurde materiaal kan in principe niet 
meegenomen worden naar een wedstrijd. Mocht men toch willen deelnemen aan een wedstrijd dient het 
meenemen van het gehuurde materiaal overlegd te worden met de materiaalbeheerder.  

  

 Clubhuisregels: 
 

 Om het gebruik van het clubhuis en de omgang met elkaar werkbaar te maken en te houden zijn er een aantal 
gedragsregels gesteld. Het is niet alleen een taak van het bestuur maar ook van alle leden om erop toe te zien 
dat de regels worden nageleefd. Indien een lid zich niet houdt aan de gestelde regels of zich misdraagt kan het 
bestuur indien nodig maatregelen treffen om eventuele herhaling te voorkomen. 
 

 Roken, alcohol en drugs; 
- In het clubgebouw en buiten op de schietlijn geld een rookverbod. 
- Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en andere verdovende of geestverruimende middelen 

is op de vereniging niet toegestaan. Indien gebruik wordt vermoed, kan de betreffende persoon toegang 
tot de schietbaan of verenigingsactiviteiten worden ontzegd. 

- Indien er een besloten activiteit op het terrein van de vereniging plaats vindt mag er na toestemming van 
het bestuur alcohol geschonken worden. 

  
 Gedrag tijdens trainingen; 
 Elke schutter moet geconcentreerd zijn schietbeurt kunnen uitvoeren, stoor elkaar dus niet tijdens de 

schietbeurt. 
 Laat je mede schutters in hun waarde, respecteer en accepteer elkaar en elkaars mening. 
 Kom niet ongevraagd aan andermans materiaal. 
 Bogen worden op- en/of afgebouwd bij de tafels tussen de schietlijn en doelpakken. 
 Achter de schietlijn worden geen koffers en tassen geplaatst. 
 De bogen kunnen na het schieten aan de daarvoor bedoelde haken worden opgehangen, recurve en 

compound bogen kunnen op een boogstandaard geplaats worden. 
  
 Gebruik mobiele telefoon en camera’s; 
 Mobiele telefoons staan tijdens trainingen op de tril functie of uit. Tijdens trainingen worden 

telefoongesprekken buiten het clubgebouw gevoerd zodat de training niet wordt verstoord. 
 Het dragen van oordoppen ten behoeve van media gebruik is tijdens het schieten niet toegestaan. 

Foto's maken is over het algemeen geen probleem. Vraag van te voren wel om toestemming, zeker als de 
foto’s op facebook e.d. geplaatst gaan worden. Daar heb je toestemming voor nodig! Het gebruik van flitsers 
wordt over het algemeen niet op prijs gesteld. Mocht het gebruik van een flitser nodig zijn overleg dat dan 
vooraf.  
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 Gebruik van consumpties; 
De keuken is zelfbediening. Iedereen kan zelf koffie of thee zetten en frisdrank uit de koelkast halen. De 

gebruikte consumpties moeten meteen genoteerd worden in het schrift dat op de keukentafel ligt. De prijzen 

worden door het bestuur vastgesteld en in de keuken opgehangen. De penningmeester stuurt regelmatig een 

betaalverzoek naar de leden die consumpties genoteerd hebben en haalt de betaalde bedragen in het schrift 

door. Als de voorraad van een bepaald artikel klein wordt, noteert men dat in het schrift. Het 

verantwoordelijke bestuurslid zorgt voor aanvulling. 

 Schietveiligheid: 
  
 Om veilig binnen de vereniging te kunnen schieten zijn er een aantal regels opgesteld die de veiligheid tijdens 

het schieten moeten waarborgen. 
  
 Niet rennen; 
 In het gebouw wordt niet gerend. Niet naar de doelpakken en ook niet terug naar de schietlijn. Het risico dat 

men tegen pijlen in het doel of bij de pijlenkokers valt is te groot. 
  
 Beurt overslaan; 
 Bij het overslaan van een schietbeurt of het nemen van een pauze worden de pijlen op de kop in de 

pijlenkokers gezet. De baancommissaris kan dan zien dat met die pijlen niet geschoten gaat worden. 
  
 Schietlijn; 
 De lijn waar de schutters staan tijdens het schieten. De schutters op de schietlijn moeten de mogelijkheid 

hebben dat als ze zich willen concentreren en hun uiterste best willen doen dat dan ook kan. 
  
 Wachtlijn; 
 Een lijn 85 centimeter achter de schietlijn waar gewacht wordt op de volgende schietbeurt. Achter de 

schietlijn is het rustig, dat wil zeggen dat er niet te hard gepraat wordt, niet aan elkaar gezeten wordt en de 
bogen met rust gelaten worden. Als je niet naar of van de schietlijn hoeft, kom je niet voor de wachtlijn. De 
kans dat een schietende schutter wordt aangeraakt of geduwd is dan te groot. Als je staat te wachten tot je 
aan de beurt bent blijft je boog aan de kant hangen. Je kunt je boog pakken als de schutter voor je met de 
laatste pijl bezig is. Dit voorkomt ergernis op een kleine ruimte en schade aan de bogen. 

  
 Baancommissaris; 
 Per schietsessie wordt er onderling afgesproken wie de rol van baancommissaris vervult. De baancommissaris 

is degene die de baan vrijgeeft, laat schieten en pijlen laat halen. Alleen de baancommissaris houdt zich 
hiermee bezig. Als iedereen in dezelfde schietsessie zich als baancommissaris voordoet is er geen overzicht en 
komt de schietveiligheid in gedrang. 

  
 Commando Baan vrij; 
 De schutters staan klaar op de schietlijn en er mag niemand meer voor de schietlijn komen. De pijlen worden 

nog niet op de bogen gezet.  
  

Commando Er mag geschoten worden;  
De pijl mag op de boog geplaatst worden en kan geschoten worden. De boog wordt rechtop gehouden en 
altijd richting het doel uitgetrokken. Wanneer een schutter uitgeschoten is en de schutter voor en/of achter 
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hem of haar staat nog te richten dan wordt er gewacht met weglopen tot deze zijn/haar pijl van dat moment 
heeft geschoten. 
 
Commando Stop/Afzetten; 

 Er wordt direct gestopt met schieten, ook al staan de schutters uitgetrokken en gericht. Er doet zich een 
onveilige situatie voor waardoor het niet veilig is om te schieten.   

 Iedereen kan stop/afzetten roepen zodra hij een onveilige situatie bemerkt. 
  
 Een pijl op de grond op de schietlijn; 
 Het kan gebeuren dat je een pijl op de grond laat vallen terwijl je op de schietlijn staat. Dan wacht je met het 

oppakken van die pijl en schiet je eerst je andere pijlen, heb je die niet meer dan wacht je even. Je kunt dan 
aan de baancommissaris vragen of je de pijl mag oppakken. Een pijl welke verder ligt dan één meter van de 
schietlijn mag niet meer worden opgepakt. 

  
 Pijlen halen; 
 Nu mogen de pijlen gehaald worden en mag er weer door het gebouw gelopen worden. 
  
 Een pijl op de grond tussen de schietlijn en doelpakken; 
 Als je na “pijlen halen” naar de doelpakken loopt en er ligt  pijl op de grond  dan pak je die op, ook al is dit niet 

jouw pijl, en geef je deze aan de eigenaar. Je stapt er niet overheen of gaat erop staan. Een pijl waarop 
gestaan is, kun je van uitgaan dat die stuk is. 

  
 Bij de doelpakken; 
 Bij de doelpakken wordt rustig aan gedaan. Iedereen haalt rustig zijn pijlen uit het doel en loopt terug naar de 

schietlijn. Zorg er voor dat er niemand achter je staat bij het uittrekken. Er wordt daar niet geouwehoerd en 
aan elkaar gezeten. Voor het oog lijken de punten van de pijlen het scherpst en gevaarlijkst, maar de meeste 
ongelukjes gebeuren met het uithalen van de pijlen.  

 
 
 
 

Dit reglement is gewijzigd en opnieuw vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 3 juli 2021 
  

  


