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Sectie boogschieten 
Uitnodiging bijwonen van de  

Algemene Boogschuttervergadering t.a.v. kringcompetitie 2019 

 
 
 
          Eindhoven, 31 oktober 2018 

 
 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene boogschutters vergadering op: 
 

Dinsdag 13 november 2018    aanvang  20.00 UUR 
 

in het gildecentrum van het St. Jorisgilde Stratum 
aan de Boutenslaan 159a  in Eindhoven.  Afmelden: 06 11866162 

 
Agenda: 
1: Opening  
2: Korte herdenking van Frans van Eyken uit Bergeijk, die vorig jaar na afloop van deze 
vergadering bij thuiskomst werd aangereden en is overleden. 
3: Terugblik 2018, kringcompetitiewedstrijden en kringgildedag 
4: Financieel verslag over 2017 en 2018 
5: Toewijzing kringcompetitiewedstrijden en data 2019 
6: Handboogschieten 
7: De punten uit de commissievergadering die op de volgende pagina staan vermeld 
7: Rondvraag  
8: Sluiting 
 
De volgende gilden komen in 2018 in aanmerking voor het organiseren van een kringwedstrijd:  
St. Lambertusgilde Meerveldhoven    2015 
O.L.Vrouwegilde Eersel 2015 
St. Jansgilde Soerendonk  2015 
St. Jorisgilde Hapert of Gilde St. Jan Oerle  2016 
St. Jorisgilde Stratum 2018 
Hierbij wordt er nog eens op gewezen dat de eerstgenoemde niet automatisch het meeste recht 
heeft om een wedstrijd te kiezen. Dit zal altijd in goed overleg moeten gebeuren.  
 
Door de commissie worden in de algemene vergadering de data voor 2019 voorgesteld:  
7/14 april, 19 mei, 7 juli, 25 augustus en 22 september. 
Andere suggesties zijn dus uiteraard welkom. 
 
Op de volgende pagina heb ik twee punten uit de notulen van de commissievergadering van  
15/10 jl. genoteerd die we graag in deze vergadering met de alle gilden willen bespreken. 
Hopelijk denken jullie hier ook over na.  
 
Namens de commissie, 
Ad van Dijck.  



VIER- OF DRIETALLEN 
Vraag is of het mogelijk is om de viertallen te verkleinen naar drietallen.  
Het is inderdaad voor een vijftal gilden niet te doen om een viertal op de been te brengen. 
Hierover wordt wel een tijdje gediscussieerd maar besloten wordt dit onderwerp even te laten 
bezinken en gaan in de algemene vergadering aan de gilden vragen wat hun mening is want ook 
dit is best wel een ingrijpend voorstel. 
 

AFHALEN PRIJZEN: 
Er is een discussie over de prijzen die vaak blijven liggen na een kringwedstrijd. 
Nu wordt opgegeven wanneer deze prijzen later nog opgehaald kunnen worden, maar echt naar 
tevredenheid gaat het nog niet. De trend is tegenwoordig dat steeds meer mensen kort na hun 
schieten naar huis terugkeren. 
Jan stelt voor om alleen nog prijzen te verdelen na het afsluiten van de competitie. Niet alleen de 
schildjes maar ook personele prijzen voor de hele competitie die ook uit tegoedbonnen zouden 
kunnen bestaan. Ook wordt gezegd dat de prijzen die blijven liggen en waarover niets is 
afgesproken naar de nog aanwezige schut(s)ters gaan die eigenlijk geen prijs hadden.   
Dit zijn dus zeer ingrijpende voorstellen waar we zeker vanavond niet uitkomen. 
Wel zal dit ook in de algemene vergadering met de meeschietende gilden worden besproken.    
 


