Statuten

Seijster Handboog Schutterij

GERONIMO

De statuten zoals hier omschreven zijn opgemaakt als zijnde kopie om uitgereikt
te worden aan de leden van de Seijster Handboog Schutterij GERONIMO.
Lay-out technisch kunnen zij afwijken van de originele statuten. Tekstueel zijn
geen wijzigingen doorgevoerd.

Heden, de tiende juli negentienhonderd eenentachtig verschenen voor mij, Meester Marie Alexander van Rhijn,
Notaris ter standplaats Zeist:
1
2
3

de Heer Johnny Dirk de Vries, fotograaf, geboren op vijfentwintig augustus negentienhonderd twee en
veertig, wonende te Zeist, Laan van Vollenhove 1049;
de Heer Marinus van den Hoek, ondernemer, geboren op negentien mei negentienhonderd zesenvijftig,
wonende te Zeist, Laan van Vollenhove 2101;
de Heer Hermanus Hendrikus Petrus Maria van den Tempel, beroepsmilitair, geboren op een en dertig
maart negentienhonderd negenenvijftig , wonende te Zeist, Laan van Vollenhove 132.
De comparanten verklaarden bij deze te willen oprichten een vereniging, die zal worden geregeerd door de
navolgende statuten:

Naam en Zetel
Artikel 1
1
De vereniging draagt de naam “Seijster Handboog Schutterij GERONIMO”.
2
De vereniging is gevestigd te Zeist.
3
De vereniging is als lid aangesloten bij de Nederlandse Handboog Bond (hierna aan te duiden als N.H.B.).

Duur
Artikel 2
De vereniging is opgericht op drie januari negentienhonderd eenentachtig, zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel
Artikel 3
1
De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van de handboogsport.
2
De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door:
a) het houden van oefeningen met de handboog;
b) het deelnemen aan- en het organiseren van wedstrijden;
c) andere wettige middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Leden en Begunstigers
Artikel 4
De vereniging kent:
a)
schuttersleden, te weten zij die als zodanig bij de N.H.B. zijn geregistreerd; zij worden onderscheiden in:
1
aspiranten, te weten die schuttersleden, die bij aanvang van het verenigingsjaar nog niet de leeftijd
van dertien jaar hebben bereikt;
2
junioren, te weten die schuttersleden, die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van dertien
jaar hebben bereikt, maar nog niet de leeftijd van achttien jaar;
3
senioren, te weten die schuttersleden, die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van
achttien jaar hebben bereikt, maar nog niet de leden van vijfenzestig jaar;
4
veteranen, te weten die schuttersleden, die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd
hebben bereikt van vijfenzestig jaar.
b)
leden, die niet als schutter bij de N.H.B. zijn geregistreerd;
c)
ereleden;
d)
ondersteunende leden.
Waarin in deze statuten wordt gesproken van leden, worden daarmee de leden genoemd onder a, b en c bedoeld,
tenzij het tegendeel blijkt.
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Artikel 5
1
Leden van de vereniging zijn zij, die overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 dezer statuten als zodanig
zijn toegelaten.
2
Ereleden zijn leden, die wegens hun bijzondere verdiensten jegens de vereniging of de handboogsport in
het algemeen als zodanig zijn benoemd door de algemene vergadering; zij hebben dezelfde rechten en
plichten als de leden, behalve het betalen van de contributie.
3
Ondersteunende leden zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging jaarlijks financieel te
steunen met een door het bestuur vast te stellen minimum bijdrage.

Toelating
Artikel 6
Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het bestuur, dat binnen een maand na de aanmelding over de
toelating beslist. Bij niet-toelating heeft betrokkene geen recht van beroep op de algemene vergadering.

Einde Lidmaatschap
Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt:
a)
door overlijden;
b)
door opzegging door een lid, hetgeen schriftelijk moet geschieden aan het bestuur met inachtneming van
een opzegtermijn van minimaal één maand vóór het verstrijken van het verenigingsjaar;
c)
door opzegging namens de vereniging door het bestuur; deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer zijn
verplichtingen jegens de vereniging of de N.H.B. niet nakomt, of wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d)
door ontzetting door de algemene vergadering wanneer: een lid in strijd handelt met de statuten,
reglementen en besluiten der vereniging, of de N.H.B. of op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting door
de algemene vergadering dient te geschieden middels een besluit genomen met minimaal twee derde van
het aantal van de uitgebrachte stemmen. Degene die uit het lidmaatschap is ontzet, blijft in de toekomst
van het lidmaatschap uitgesloten.

Rechten en Verplichtingen
Artikel 8
1
Leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering wordt
vastgesteld. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichtingen te verlenen.
2
Door toetreding tot de vereniging erkennen de leden kennis te dragen van de inhoud van de statuten, het
huishoudelijk reglement alsmede de bepalingen neergelegd in de genomen besluiten en/of gesloten
overeenkomsten van zowel de vereniging als van de N.H.B.
3
De leden hebben recht om aan de activiteiten van de vereniging deel te nemen en gebruik te maken van de
eigendommen van de vereniging.
4
Allen de in artikel 4 sub a vermelde leden mogen aan wedstrijden deelnemen.
5
Bij het einde van het lidmaatschap eindigen de rechten van de betrokkene jegens de vereniging, doch
behoudt hij zijn alsdan bestaande financiële verplichtingen.

Bestuur
Artikel 9
1
Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen meerderjarige leden.
2
De bestuursleden worden door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar benoemd; zij zijn
terstond herkiesbaar.
3
Jaarlijks treden tenminste twee bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster.
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Artikel 10
1
De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.
2
De overige functies van de bestuursleden, waaronder die van secretaris, penningmeester en
commissarissen alsmede hun plaatsvervangers, worden door het bestuur verdeeld.

Bestuurstaken / Vertegenwoordiging
Artikel 11
1
Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging.
2
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van alle overeenkomsten hoe ook genaamd.
3
Het bestuur heeft voorafgaande goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor het sluiten
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, of bezwaren van onroerende goederen, het sluiten van
overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het
ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden beroep worden gedaan.
Artikel 12
De vereniging wordt uitsluitend in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter met de secretaris
gezamenlijk.

Bestuursvergaderingen
Artikel 13
1
De bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak de voorzitter dan wel twee bestuursleden zulks
nodig achten.
2
Het bestuur beslist met meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het
aantal bestuursleden aanwezig is.
3
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich voor het betreffende
voorstel verklaren.

Einde van het bestuurslidmaatschap
Artikel 14
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
1
door het verstrijken van de zittingsduur;
2
door bedanken;
3
door het einde van het lidmaatschap van de vereniging;
4
door ontslag krachtens besluit van de algemene vergadering.

Algemene Vergadering
Artikel 15
1
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur en wel schriftelijk aan de adressen
van de leden. De termijn van de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2
Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen vaneen algemene vergadering op schriftelijk verzoek van een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen; indien aan het
verzoek binnen veertien dagen geen vervolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen
van de algemene vergadering overgaan.
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Toegang en Stemrecht / Besluitvorming
Artikel 16
1
Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden en ondersteunende leden en alle door het
bestuur genodigden.
2
Ieder junior, senior en veteranen lid, alsmede ieder ere lid van de vereniging die niet geschorst is, heeft
een stem; een lid kan zijn stem niet door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. De
overige leden hebben slechts een adviserende stem.
3
Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering
genomen, met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Verenigingsjaar / Jaarverslag / Rekening en Verantwoording
Artikel 17
1
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met 31 december.
2
Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar brengt het bestuur op een algemene vergadering
(jaarvergadering) zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en
lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.
3
De rekening en verantwoording wordt onderzocht door een kascommissie bestaande uit twee leden die
geen zitting mogen hebben in het bestuur, jaarlijks te benoemen door de algemene vergadering en welke
kascommissie aan de jaarvergadering verslag uitbrengt van zijn bevindingen.
4
Goedkeuring door de jaarvergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

Geldmiddelen
Artikel 18
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies van leden, bijdragen van ondersteunende
leden, ontvangsten uit wedstrijden, erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies en andere bijdragen en
opbrengsten uit vermogen.

Huishoudelijk Reglement.
Artikel 19
1
De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd
zijn met deze statuten en de statuten van de N.H.B. en waarin regelingen worden getroffen die naar
mening van het bestuur of de algemene vergadering noodzakelijk of gewenst zijn.
2
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene
vergadering genomen met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Statutenwijziging
Artikel 20
1
Wijzigingen van deze statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van een algemene vergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van de statuten worden voorgesteld.
2
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
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Ontbinding
Artikel 21
1
Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten door de algemene vergadering.
2
Het bepaalde in artikel 20 is overeenkomstig van toepassing.
3
Een besluit tot ontbinding dient tevens te bevatten:
a) benoeming van een commissie van liquidateuren, bestaande uit drie personen;
b) aanwijzing van de middelen tot dekking van een eventueel nadelig liquidatie saldo;
c) bestemming van een eventueel batig liquidatie saldo, welke bestemming zoveel mogelijk in de
overeenstemming moet zijn met het doel van de vereniging.

Slotbepaling
Artikel 22
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, alsmede in alle geschillen die
tussen de leden ter zake van de verenigingsbepalingen mochten rijzen, beslist het bestuur onder gehoudenheid
van verslag aan- en goedkeuring door de algemene vergadering. Tot slot verklaarden de comparanten dat het
bestuur van de vereniging voor de eerst maal als volgt is samengesteld:
1
2
3
4
5

de comparant sub 1: voorzitter;
de comparant sub 2: secretaris;
de comparant sub 3: penningmeester;
de Heer Dirk Cornelis van Hunnik, rijksambtenaar, geboren tien maart negentienhonderd
achtenveertig, wonende te Zeist, Laan van Vollenhove 732 bis: administratie commissaris;
de Heer Paulus Jakob Keuchenius, bouwwerktuigkundige, geboren op drie en twintig september
negentienhonderd eenentwintig, wonende te Zeist, Burgemeester Patijnlaan 108: technische
commissaris.

De comparanten zijn mij, Notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut is verleden te Zeist op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave
van de inhoud van deze akte aan de comparanten, hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte
voorlezing door de comparanten en mij, Notaris, ondertekend.
Getekend;

J.D. de Vries, M. van den Hoek, H.H.P.M. van den Tempel, M.A. van Rhijn.

VOOR AFSCHRIFT
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Huishoudelijk
reglement
Seijster Handboog Schutterij

GERONIMO

26 juni 2003
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NAAM, ZETEL, DUUR EN DOEL
Artikel 1
Ereleden zijn leden, die zich langdurig en voortdurend verdienstelijk hebben gemaakt en over het algemeen niet
meer actief werkzaam zijn.
Leden van verdienste zijn leden, die zich bij bepaalde gelegenheden bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
jegens de vereniging en, die over het algemeen nog actief werkzaam zijn.
Ereleden en leden van verdienste worden middels de ledenvergadering op voordracht van het bestuur of
tenminste zes stemgerechtigde leden als zodanig benoemd met ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige
stemmen.

DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 2
Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen, dat wordt gevormd door een voorzitter,
secretaris en een penningmeester. Het dagelijks bestuur behandelt die zaken die geen uitstel gedogen, alsmede
die zaken die het dagelijks bestuur worden opgedragen. Het bestuur deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de
eerstvolgende bestuursvergadering mede.

VERGADERINGEN EN STEMMINGEN
Artikel 3
De vergaderingen kunnen worden onderscheiden in de volgende verdeling:
a) ledenvergaderingen;
b) bestuursvergaderingen;
c) overige vergaderingen.
Voor iedere ledenvergadering van de afdeling wordt een ledenvergaring van de vereniging gehouden. In deze
vergadering wordt de agenda van de ledenvergadering van de afdeling besproken en worden de afgevaardigden
en hun plaatsvervanger benoemd.
Artikel 4
Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij een grotere
meerderheid van de stemmen door de statuten of dit reglement wordt voorgeschreven. Bij de berekening van de
volstrekte meerderheid van de stemmen, worden blanco (onthoudingen) uitgebrachte stemmen niet
meegenomen.
Artikel 5
Stemmingen over materiele en immateriële onderwerpen geschiedt mondeling. Stemmingen over personen
geschiedt schriftelijk. Bij schriftelijke stemmin benoemt de voorzitter een commissie van drie stemgerechtigde
leden als stemopnemers, die er zich van heeft te overtuigen dat het getal van uitgebrachte stembiljetten gelijk is
aan dat van de aanwezige stemgerechtigde leden. De biljetten opent en de uitslag van de stemming bekend
maakt. Niet of niet correct ingevulde stembiljetten worden niet geldig verklaard en ter bepaling van de
meerderheid van uitgebrachte stemmen, afgetrokken van het totaal uitgebrachte stemmen.
Bij verkiezingen van personen worden er zoveel verkiezingen gehouden als er te vullen plaatsen zijn. Wanneer
bij Verkiezingen van personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van geldig
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen alle kandidaten. Indien dan
ook niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, zal een derde
stemming gehouden worden. De derde stemming zal zich voltrekken tussen de twee personen die bij de laatste
stemming de meeste stemmen hebben verkregen. Komen door het verkrijgen van en gelijk aantal stemmen
meerdere personen in aanmerking, dan komen deze personen eveneens in de herstemming. Bij een zulke
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herstemming is het grootste aantal stemmen beslissend. Indien bij een herstemming de stemmen staken, beslist
het lot.
Artikel 6
De ledenvergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie.
Artikel 7
Indien er een vacature in het bestuur ontstaat, wordt er bij de oproeping van de algemene ledenvergadering de
naam van deze kandidaat bekend gemaakt. Tegenkandidaten kunnen door tenminste drie leden worden gesteld,
mits deze te voren aan de secretaris schriftelijk zijn opgegeven. Zijn er geen tegenkandidaten, dan wordt er geen
verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen.
Artikel 8
Andere ledenvergaderingen kunnen door het bestuur worden uitgeschreven. Het bestuur is daartoe verplicht
wanneer tenminste één tiende van de stemgerechtigde leden hierom, met opgave van de te behandelen punten,
schriftelijk heeft verzocht. Indien binnen 14 dagen geen gehoor is gegeven aan het verzoek, dan wel de
vergadering niet binnen drie weken na ontvangst van het verzoek plaats vind, dan zijn de leden gerechtigd zelf
tot oproeping van de vergadering over te gaan.

BESTUURSVERGADERING
Artikel 9
Bestuursvergaderingen worden naar gelang van de behoeft van de voorzitter of op voorstel van twee
bestuursleden belegd. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de
meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

CONTRIBUTIES
Artikel 10
Ieder jaar wordt in de ledenvergadering op voorstel van het bestuur de contributies voor iedere groep leden
vastgesteld. Voor de ondersteunende leden geldt er een minimum bijdragen van € 41,- en een maximum
bijdragen van € 227,-.
Artikel 11
Indien een lid vier weken na het verstrijken van de betalingstermijn niet aan de verplichtingen heeft voldaan,
volgt een aanmaning. Het lid dient uiterlijk twee weken na het versturen van de aanmaning zijn rekening te
voldoen. Wanneer ook hier geen betaling op volgt, dan is het bestuur gemachtigd het betreffende lid door een
door het bestuur te bepalen periode te schorsen. De contributie wordt gekenmerkt als een brengplicht.

STRAFFEN
Artikel 12
De strafbevoegdheid in de Nederlandse Handboog Bond komt toe aan het hoofdbestuur van de N.H.B.
Artikel 13
Leden die zich in ernstige mate hebben misdragen, waardoor de belangen van de verenging of van de N.H.B.
kunnen worden geschaad, kunnen door het bestuur van de vereniging voor bestraffing aan het hoofdbestuur van
de N.H.B. worden voorgedragen.
Artikel 14
Leden aan wie door het hoofdbestuur van de N.H.B. straf is opgelegd of die zijn geschorst, kunnen bij de
Commissie van Beroep en Arbitrage van de N.H.B. in beroep gaan.
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WEDSTRIJDEN
Artikel 15
Voor onderlinge wedstrijden of voor de oefening kan door het bestuur een afzonderlijk reglement worden
vastgesteld.

CLUB TENUE
Artikel 16
Het club tenue is als volgt samengesteld: bij voorkeur een witte of blauwe broek, het club shirt en een rode kwast
aan de riem van de pijlentas. Gelieve het tenue te dragen bij interne wedstrijden, manifestaties, demonstraties en
andere gelegenheden waarbij de vereniging wordt vertegenwoordigd.

VEILIGHEID
Artikel 17

Lid 1:
a) Binnen schiet iedereen vanaf dezelfde schietlijn, die gelijk ligt aan de schietlijn waar vanaf 18 meter wordt
geschoten. Tijdens een training of wedstrijd kan er vanaf een kortere afstand worden geschoten, waarbij iedereen
op dezelfde schietlijn moet gaan staan.
b) Binnen dient er geschoten te worden onder begeleiding van schietlichten. Deze worden bediend door een
persoon die voor deze avond daarvoor is aangewezen. Indien er onvoldoende leden aanwezig zijn om de
schietlichten te bedienen, mag er zonder schietlichten geschoten worden.

c) Een ieder wacht aan de schietlijn tot de laatste persoon is uitgeschoten vóór hij/zij zijn
pijlen gaat halen.
Lid 2:
a) Buiten schiet iedereen vanaf dezelfde denkbeeldige schietlijn die gelijk ligt aan de denkbeeldige schietlijn
waar vanaf de 90 meter wordt geschoten.
b) Een ieder wacht aan de schietlijn tot de laatste persoon is uitgeschoten vóór hij/zij zijn pijlen gaat halen.
Uitzondering op deze regel geldt wanneer er meer dan 20 meter tussen hen en de andere schutters ligt.

GENODIGDEN
Artikel 18
Lid 1:

a) Personen anders dan genoemd in artikel 4 van de Statuten of artikel 1 van het
Huishoudelijk Reglement dienen toestemming te hebben van het bestuur om het
verenigingsgebouw of het buitenveld te betreden en/of gebruik te mogen maken van
vereningingsmateriaal. Waar in het Huishoudelijk Reglement gesproken wordt van
‘genodigde’, worden daarmee een persoon bedoeld die voor deze toestemming heeft van het
bestuur.
b) Iedere genodigde dient zich, zolang deze zich bevindt in het clubgebouw van SHS
Geronimo of op het buitenveld van SHS Geronimo, te houden aan artikelen 15, 17, 18, 19, 20
en 21 van het Huishoudelijk Reglement van SHS Geronimo.
c) Personen anders dan leden of genodigden kunnen door een lid van het bestuur uit het verenigingsgebouw of
van het buitenveld worden verwijderd.
AANSPRAKELIJKHEID
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Artikel 19

Lid 1:
a) Ieder lid of genodigde van SHS Geronimo dient zich in het verenigingsgebouw, op het buitenveld, tijdens
handboogwedstrijden of tijdens welke activiteit dan ook aan welke wordt deelgenomen in naam van SHS
Geronimo te houden aan de veiligheidsvoorschriften, zoals genoemd in artikel 17 van het Huishoudelijk
Reglement; danwel zich te houden aan andere veiligheidsvoorschriften welke plaatselijk van kracht zijn.
b) Aanwijzigingen van bestuursleden inzake veiligheidsmaatregelen dienen te worden opgevolgd. Bij deelname
aan externe handboogactiviteiten, zoals wedstrijden, in naam van SHS Geronimo dienen de aanwijzingen van de
(wedstrijd)organisatie te worden opgevolgd.

c) Indien een lid of genodigde van SHS Geronimo zich niet houdt aan de
veiligheidsvoorschriften en/of de aanwijzingen inzake veiligheidsmaatregelen, zoals bedoeld
in artikel 19.1 sub b en sub c, kan deze persoon verwijderd worden uit het clubgebouw of van
het buitenveld door een lid van het bestuur. Tevens kan indien daar aanleiding voor is artikel
13 van het Huishoudelijk Reglement worden toegepast door het bestuur.
Lid 2:
a) Het schieten door leden of genodigden van SHS Geronimo met eigen materiaal op doelen,
doelpakken, blazoenen of andere objecten welke bestemd zijn als doel èn die in eigendom zijn
van SHS Geronimo geschiedt op eigen risico.
b) Indien door het gebruik van verenigingsmateriaal schade ontstaat aan pijlen, bogen of andere eigendommen
van leden of genodigden van SHS Geronimo kan geen schade worden verhaald op SHS Geronimo of haar
bestuur, tenzij door het bestuur anders wordt beslist.
c) De vereniging SHS Geronimo of haar bestuur is niet verantwoordelijk voor de beschadiging of diefstal van
eigendommen van leden of genodigden van SHS Geronimo, welke zich bevinden op de locaties zoals
genoemd in artikel 19.1 sub a.

SLOTBEPALING
Artikel 20
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur met inachtneming van het
bepaalde in de statuten en de reglementen van de N.H.B.
Artikel 21
Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement en verdere wettelijke en
bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.
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Baanreglement
Binnen
1
2
3
4
5
6
7
8

Er wordt geschoten onder begeleiding van de schietlichten
of een baancommandant. (iemand die de leiding neemt)
Iedereen schiet normaler wijs vanaf de 18 meterlijn.
Een ieder wacht aan de schietlijn tot de laatste persoon is
uitgeschoten voor hij/zij zijn pijlen gaat halen.
Storend gedrag aan de schietlijn wordt niet getolereerd.
Als er tijdens training of instructie op een ander afstand
geschoten wordt, zal een ieder op deze afstand gaan
schieten. (hier bepaalt de instructeur of de trainer)
Heeft er iemand op een aantal cd’s / ballonnen of iets anders
geschoten, dat rommel achter laat, dan zal hij/zij dit
opruimen.
Jeugd schiet altijd onder begeleiding van een instructeur of
een volwassen schutter
Diegene die als laatste heeft staan schieten controleert de
zaal op rommel, ruimt dit op en doet alle lichten uit in de
schietzaal.

Buiten
1
2
3
4

Buiten gelden de zelfde regels als binnen alleen met een aantal
aanvullingen.
Voordat men buiten kan schieten heeft men eerst binnen een
gemiddelde van een 7 geschoten op een 40cm blazoen.
Buiten zijn er drie schietlijnen er mag alleen vanaf deze lijnen
geschoten worden. Een ieder schiet vanaf de zelfde lijn.
Een ieder begint op de kortste afstand heeft hij hier een bepaald
gemiddelde geschoten dan mag hij naar de volgende afstand. 30 en
50 meter 80cm blazoen, 60/70 en 90 meter 120cm blazoen
( gemiddelden: 30 meter een 7, 50 meter een 6 en 60/70 meter een
6).
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5

Zijn er meerdere schutters aanwezig en men heeft naast of over het
doel geschoten, dan wordt er op dat moment niet langer dan +/- 2
minuten naar de pijl gezocht is deze dan nog niet gevonden dan
wordt er pas op een later tijdstip verder gezocht.
Heeft men een sleutel uit de binnenlocatie mee genomen breng deze
dan direct na het schieten terug niet een dag later.

6

Kantine regels
1
2
3
4
5
6
7
8

Men zet zijn/haar naam op de kantinelijst ( iedere week
een nieuwe)
Vult in wat hij/zij uit de kantine pakt
Kantinekaarten zijn te koop bij het bestuur
Voordat hij vertrekt rekent hij/zij haar rekening af
Hij/zij telt het totaal van het genuttigde op en zet op de
lijst onder het vakje totaal Tooitjes.
Hij zij geeft aan onder het vakje betaalt of hij/zij betaald
heeft.
Een ieder zet zijn kopje/glas in de afwasmachine.
Een ieder ruimt zijn/haar rommel op.
(reepwikkels, lege zakjes chips)
Zelf medegenomen dranken en snoepwaren zijn verboden
hier te nuttigen.

Wij hopen dat hier iedereen aan mee wil werken zodat wij een
betere kijk krijgen op het kantine gebruik.

TIJDENS HET SCHIETEN DE
BUITENDEUR OP SLOT DRAAIEN
BIJ VOORBAAT DANK
(INBRAAKPREVENTIE)
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