
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HANDBOOGSCHIETVERENIGING 

“DE ALPENJAGERS”. 

 

 

 

 

Opgericht 16 juli 1933. 

 

 

art.1. Op 16 juli 1933 is opgericht een vereniging, die de naam Alpenjagers draagt. Ze is 

gevestigd te Sittard en wordt verder in dit reglement genoemd als “de vereniging”. 

 

art.2. Het doel van de vereniging is het beoefenen en bevorderen van de handboogsport. Ze 

tracht dit doel te bereiken door:  

 - het houden van wekelijkse schietoefeningen. 

 - het doen plaats hebben van onderlinge prijsverschietingen. 

 - het deelnemen aan en organiseren van wedstrijden. 

 

art.3. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, bestaande uit respectievelijk, 

 één voorzitter, één secretaris, één penningmeester, twee of vier commissarissen, die 

periodiek aftreden, doch bij weder beschikbaar                stellen herkiesbaar zijn. 

 Het periodiek van aftreden ziet er als volgt uit: 

 1e jaar: penningmeester één of twee commissarissen 

 2e jaar: secretaris één of twee commissarissen 

 3e jaar: voorzitter 

 

art.4a. De voorzitter wordt rechtstreeks in functie gekozen door de algemene jaarvergadering. 

 Hij leidt de vergaderingen en doet deze in overleg met de secretaris bijeenroepen. Hij 

verleent en ontneemt het woord. Bij zijn afwezigheid treedt de eerste commissaris in zijn 

plaats. 

 

       b. De overige bestuursleden worden tegelijk gekozen door de algemene jaarvergadering 

waarbij minstens ½ der werkende leden aanwezig zijn. 

 

       c. Het bestuur verdeelt de functies onderling. 

 

       d. De secretaris verricht alle schrijfwerkzaamheden welke t.b.v. de vereniging nodig zijn 

en voor zover deze niet aan een andere functionaris zijn opgedragen. 

 

       e. De penningmeester int, bewaart en doet uitkering van de gelden van de vereniging en 

houdt behoorlijk boek van alle inkomsten en uitgaven. Hij draagt persoonlijk de 

verantwoording van door verzuim ontstane verliezen. Op de algemene jaarvergadering 

legt hij verantwoording af omtrent zijn financieel beheer. 

 

       f. Een door de leden (op de jaarvergadering) benoemde kascommissie, bestaande uit drie 

leden (niet bestuursleden), houdt controle. Zij brengt op de jaarvergadering verslag uit 

over die controle. 

 



       g. De commissarissen zijn verplicht het bestuur behulpzaam te zijn in alle opzichten. 

 

       h. Tussentijds ontstane vacatures dienen zo spoedig mogelijk te worden aangevuld. 

 

       i. De tussentijds gekozenen nemen in het periodiek aftreden de plaats in van hun 

voorgangers. 

 

       j. Bij zijn aftreden is iedere functionaris verplicht bescheiden e.d. van de vereniging, 

welke bij hem berusten, over te dragen aan het bestuur. 

 

       k. Voor de functie van bestuurslid kunnen alleen zij in aanmerking komen die tenminste 

zes maanden onafgebroken lid van de vereniging zijn en de leeftijd van achttien jaar 

hebben bereikt. 

 

       l. Indien 1/3 van de leden het nodig acht een tussentijdse vergadering te houden, is het 

bestuur verplicht hier binnen vier weken gehoor aan te geven 

 

art.5a.  De vereniging bestaat verder uit: 

 * leden die als schutter bij de NHB zijn geregistreerd (werkende leden). 

 * ondersteunende leden. 

 

       b. Lid kan slechts hij/zij zijn, die voldoet aan door het bestuur te stellen redelijke eisen. 

 

       c. Nieuwe leden moeten zich schriftelijk aanmelden bij het bestuur en kunnen direct als 

aspirant-lid door de voorzitter en een of meerdere bestuursleden worden aangenomen, mits het 

nieuwe lid een schriftelijk bewijs      heeft dat hij bij zijn vroegere vereniging aan al zijn 

verplichtingen heeft voldaan.  

 Ballotage kan op de eerstvolgende vergadering plaats vinden. Contributie gaat in de 

eerstvolgende maand na aanmelding. 

 

art.6. De leden betalen contributie per maand. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld op de 

jaarvergadering. 

 

art.7a. Leden welke drie maanden contributie achterstalling zijn, verliezen hun recht om aan 

prijsverschietingen en eventuele concoursen deel te nemen, tenzij het achterstallige direct 

wordt aangezuiverd. 

 

       b. Leden welke zes maanden contributie achterstallig zijn, kunnen op voorstel van het 

bestuur door een besluit van de algemene vergadering geroyeerd worden. 

 

art.8a. Leden die het belang van de vereniging tegenwerken of op een andere wijze onwaardig 

lid zijn, kunnen als zodanig geroyeerd worden. 

 

       b. Ontslag kan evenwel alleen op een algemene vergadering plaats vinden, waarbij 

 minstens ½ der werkende leden aanwezig zijn en dit ontslag met 2/3 der stemmen 

plaatsvindt. 

 

 

 



art.9. Stemmen over personen moet steeds schriftelijk gebeuren. Over zaken kan ook 

mondeling gestemd worden. Bij staking der stemmen heeft een tweede vrije stemming plaats. 

Wordt dan geen meerderheid verkregen, volgt herstemming. Bij staking van herstemming 

beslist de voorzitter. 

 

art.10. Alle geschillen die zich in de vereniging mochten voordoen (persoonlijk uitgesloten) 

worden aan het bestuur kenbaar gemaakt en aan diens beslissing onderworpen. Mocht het 

bestuur in deze in gebreke blijven, dan beslist     de algemene vergadering. 

 

art.11a.Aan het begin van het kalenderjaar worden de data bekend gemaakt van de 

driemaandelijkse vergaderingen. Punten voor deze vergadering dient men schriftelijk in te 

dienen. 

         b. Zij, die een vergadering niet bijwonen hebben later geen recht op verhaal. 

 

art.12a.Minstens een week voor de eerste bondswedstrijd (A) vindt het “koningschieten” 

plaats. 

 

         b. Bij het koningschieten gelden de volgende voorschriften: 

  - hij/zij die het hoogste aantal punten behaald wordt tot “koning” uitgeroepen. 

  - na 25 pijlen wordt een pauze van tenminste 15 minuten ingelast. 

  - de plaats en volgorde van schieten voor alle schutters wordt door loting vastgesteld. 

  - er wordt geschoten volgens het schietreglement van de NHB 

 

        c. Het bestuur stelt het uur vast waarop het koningschieten aanvangt. 

 

art.13. Uitnodiging tot deelname aan een concours wordt aan de leden bekend gemaakt. Op 

een verplicht concours dienen alle leden, behoudens bij verhindering om dringende 

 redenen na afmelding, aanwezig te zijn. 

 

art.14a.Voor alle wedstrijden worden de teams door de “zestalcommissie” samengesteld. 

 

         B. De “zestalcommissie” bestaat uit drie leden en wordt jaarlijks op de algemene 

vergadering door de leden benoemd. 

 

art.15a. De schutter die zich tot koning schiet, is gedurende dat schietjaar vrijgesteld van 

contributie. Tevens ontvangt hij/zij van de vereniging het koningskruis, dat hij/zij als zijn/haar 

eigendom mag beschouwen. Door de vereniging wordt tevens een wisseltrofee ter beschikking 

gesteld. 

 

          b. De schutter, die drie achtereenvolgende jaren het koningschap behaalt, wordt tot 

“keizer” benoemd en ontvangt van de vereniging de bovengenoemde wisseltrofee in 

eigendom. 

 

 c.Schutters beneden de achttien jaar schieten voor de titel “jeugdkoning”. Dit geldt 

alleen bij een deelname van minimaal twee schutters. Het behaalde koningskruis blijft in 

zijn/haar eigendom. 

 

         d.Schiet de jeugdschutter, zich als algemeen “koning”, dan vervalt het koningskruis van 

de jeugd. 



 

         e. Schutters boven de vijftig jaar schieten voor de titel “50+ koning”. Dit geldt alleen bij 

een deelname van minimaal twee schutters. Het behaalde koningskruis blijft in zijn/haar 

eigendom. 

 

        f. Schiet de 50+ koning, zich als algemeen “koning”, dan vervalt het koningskruis van de 

50+. 

 

        g. Dames schieten voor de titel “Koningin”. Dit geldt alleen bij een deelname van 

minimaal vier schutters. Het behaalde koningskruis blijft in haar eigendom. 

 

        h. Schiet de dame, zich als algemeen “koning”, dan vervalt het koningskruis van de 

dames. 

 

art.16. Eenmaal per jaar vindt een feestavond plaats, welke gehouden zal worden op de dag te 

bepalen op een bestuursvergadering. 

 

art.17. Al het aan de vereniging toebehorende materiaal blijft onder alle omstandigheden haar 

eigendom. 

 

art.18. Het bestaansrecht van de vereniging is van kracht zolang nog zes werkende leden lid 

zijn. 

 

art.19. De legitimatiebewijzen dienen voor de wedstrijd in het bezit te zijn van een lid van de 

zestalcommissie, die er zorg voor draagt dat zij te bestemder plaats aanwezig zijn. 

 

art.20. Bij beëindiging van het lidmaatschap verliest het betrokken lid alle aanspraken en 

rechten op de gelden en bezittingen van de vereniging. 

 

art.21. Het is eenieder verboden zonder machtiging van de eigenaar, boog met toebehoren van 

een ander te gebruiken. Bij overtreding en eventuele beschadigingen wordt de gebruiker ten 

volle aansprakelijk gesteld. 

 

art.22. Op officiële wedstrijden c.q. gelegenheden dienen de leden in clubtenue deel te nemen 

 te verschijnen. Het clubtenue bestaat uit een trui of T-shirt met embleem, verstrekt 

door de vereniging, aangevuld met overig       kleding naar wens, waar de leden uiteraard zelf 

voor moeten zorgen. 

 

art.23. Materiaal door de vereniging aangeschaft of waaraan een geldelijke bijdragen uit de 

kas is verleend, mag niet buiten de verenging verkocht worden. 

 

art.24. Nieuwe leden kunnen de eerste 2 maanden een boog en pijlen van de vereniging gratis 

gebruiken tijdens de vaste trainingsavonden. Na deze periode wordt voor het gebruik van 

boog en pijlen van de vereniging een vergoeding gevraagd per maand. Dit bedrag kan samen 

met de contributie worden afgedragen aan de penningmeester. De vergoeding wordt bepaald 

door het bestuur. 

 

art.25. Eenieder wordt geacht dit reglement te kennen en als goed lid na te leven. 

 



art.26. Mocht het reglement in een of ander niet voorzien dan beslist het bestuur. 

Aldus opgemaakt en gewijzigd te Sittard 20 september 2001 met goedkeuring van de 

algemene vergadering. 

 

 

 

 

 

De voorzitter:                              De Commissarissen: 

 

T. Wagemans        B. Penners 

 

 

De secretaris:        W. Coumans 

 

E. Donners 

 

De penningmeester: 

 

H. Donners 


