
Bulletin 05/04/2017 

Het rayon bestuur heeft enkele mededelingen en verzoeken voor U en de vereniging, ook deze keer 

in de vorm van een bulletin. Aan U het verzoek om deze informatie binnen de Uw vereniging te 

verspreiden. 

Bestuur na overleg binnen het bestuur is besloten dat Carel Deden de functie van Secretaris 

permanent overneemt (voor de rest van zijn termijn), het gevolg is dat de functie van Onafhankelijk 

lid Bondsraad nu vacant is. Deze functie zal op de eerst volgende ledenvergadering (6 Mei) ingevuld 

worden uit de aangemelde kandidaten. 

Rayon leden vergadering, zoals eerder gepubliceerd zal de vergadering plaatsvinden op 6 

Mei 2017 bij HBSV Brederode in Haarlem. Wij roepen alle verenigingen op om een 

vertegenwoordiger te sturen, elk lid van de vereniging (mits afgevaardigd door de vereniging) is 

welkom, het hoeft niet perse een bestuurslid te zijn.  

Topsport on Tour 2017, na de oproep in het vorige bulletin hebben we 4 verenigingen 

kunnen vinden die in het najaar als gastheer zullen optreden voor hun respectievelijke regio’s: 

101         HBS de Waert, Heerhugowaard 

102         HBS Almere 

103        Sagittarius, Emmen 

104        ABC Taxus, Arnhem 

Verdere communicatie en contacten lopen via de bondscoach Ron van der Hoff 

Uitvraag behoefte van een 'rayon' agenda met club events de website 

van rayon1 nadert zijn voltooien, we zijn nu aan de inhoud aan het denken. De vraag aan de 

verenigingen, is er behoefte om evenementen -die niet op de NHB kalender staan- binnen het rayon 

te publiceren? Wij willen dat best gaan opzetten, als er behoefte is. Laat het ons weten 

(secretaris@rayon1.nl)  

Oproep aanmelden 2018 RK's Indoor, Outdoor, Veld, 3D de discipline 

bestuurders zijn alweer bezig met 2018, wij zoeken locaties voor de volgende evenementen: 

RK Indoor 18M                                  Maarten Porsch                indoor@rayon1.nl 

RK Outdoor (1440 ronde)             Pier Elzinga                         outdoor@rayon1.nl 

RK Veld                                                Willem Beuken                 veld@rayon1.nl 

RK 3D                                                    Wouter Aalsma                 3d@rayon1.nl 

Interesse om dit (mede) te organiseren, neem contact op met de respectievelijke discipline 

bestuurders. 

Bron emailadres Het gebruikt emailadres is op 5 April 2017 uit de ledenadministratie van de 

NHB verkregen, niet in orde? Laat het ons weten. 
 

Oproep kandidaat om namens rayon 1 zitting te nemen in de NHB Commissie Marketing en 

Communicatie, voor de taakomschrijving zie hieronder. De commissie vergaderd vooral via skype. 
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Agenda ledenvergadering 

Datum:  6 Mei 2017                                                                      Locatie: HBSV Brederode  

Boerhaavelaan 45, 2035 RB Haarlem 

1. Opening 13.00 uur 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen  
- afmeldingen 
- volgende vergadering (25/11) en locatie 

4. Notulen ledenvergadering 29 oktober 2016 (Zwolle)  (concept is bijgevoegd) 

5. Voorzitter: 
- 19/11 Bijzondere bondsraad                                                                                          (mondeling verslag) 
- 10/12 Bondsraad                                                                                                               (bijlage) 
- 10/04 Informele bondsraad 

6. Secretaris: 
- Wisseling in bestuur; Jolanda Salomons is tussentijds afgetreden, Carel Deden neemt de 
functie van Secretaris over, daarmee is de functie van Onafhankelijk lid Bondsraad vacant.  
- Bestuur verkiezing:        
Willem Beuken (Disciplinebestuurder Veld) is aftredend en stelt zich herkiesbaar. 

Hermen Jansen (Gouden Treffers, regio 104) heeft zich aangemeld voor de functie van 

Onafhankelijk lid Bondsraad, kandidaten voor deze functie kunnen zich tot 6 Mei 2017 

melden bij Carel Deden (secretaris@rayon1.nl) 

- Commissie Communicatie; deze NHB commissie bestaat uit de NHB Secretaris en 

vertegenwoordigers uit elk rayon (meestal de secretaris) Binnen rayon 1 zoeken we een 

liefhebber die midden in de handboogsport staat, en die oren heeft naar deze functie. De 

maandelijkse vergadering wordt via skype georganiseerd. 

7. Talent ontwikkeling  
8. Indoor  
9. 1-pijl  
10. Outdoor  
11. Veld  
12. 3D  
13. Run Archery  
14. Aangepast Sporten  
15. Budgethouder  
16. Info uit de regio’s  
17. Rondvraag  
18. Sluiting (rond 16.00 h)  

 

De vergaderdocumenten zijn beschikbaar via de volgende link 

https://www.dropbox.com/sh/z1ffqnqjvad4i1b/AAAuNxdmdODc3EphUu5z6RDza?dl=0 
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Aan de verenigingen van Regio 101 
Beste sportcollega, 
Vanaf september 2017 gaan de regio Indoor  competities 18 meter en 25 meter 1 pijl weer van start. 

Om ook dit seizoen deze competities weer op een prettige manier te laten verlopen nodigen wij u uit 

voor de jaarlijkse bijeenkomst van wedstrijdsecretarissen op 

Maandagavond 8 mei bij HBSV Achilles in Alkmaar 

Aanvang 20:00 uur Havingastraat 6,1817 DA Alkmaar 072-5124629 

Agendapunten: 

1. Het voorstellen nieuwe wedstrijdleiders 

2. Evaluatie vorige competitie. 

3. Relevante reglement artikelen (of belangrijke aanpassingen) doornemen. 

4. Wedstrijdschema + vaststelling. 

5. 25 meter 1 pijl 

6. Rondvraag 

Indien u niet in de gelegenheid bent om op deze avond aanwezig te zijn, wilt u dan voor een 

vervangende bestuurder of wedstrijdleider zorgen. Dat is in belang voor het slagen van deze 

competities. Ook als blijkt dat een bestuurder inmiddels niet meer actief is graag de gegevens van de 

nieuwe bestuurder doorgeven. 

Met vriendelijke groeten 

Namens de disciplinebestuurders, 

Maarten Porsch en Peter Gadellaa 

 

Aan alle leden van regio 101 
Vanaf het seizoen 2018-2019 zal Jaap Kalf stoppen met het invoeren en de verwerking van de scores 

van de Indoor competitie in het scoreprogramma van de NHB voor regio 101. Dit seizoen 2017-2018 

zal dan de laatste keer voor hem zijn.  

Doordat Jaap heeft aangegeven dat hij er mee gaat stoppen zijn wij op zoek naar een persoon die 

voor ons de scores wil invoeren. Dit seizoen kan deze persoon dan meedraaien met Jaap en het dan 

volgend seizoen overnemen. Wil je meer informatie over de werkzaamheden of wil je je aanmelden 

voor deze functie dan kan je een mailtje sturen aan het secretariaat van het Rayon. 

(secretaris@rayon1.nl)  en naar Maarten Porsch (indoor@rayon1.nl) 

Wij willen hem vanuit de Indoor en 25 meter commissie hartelijk danken voor de steun die hij 

gegeven heeft de afgelopen jaren. 

Namens de disciplinebestuurders 

Maarten Porsch en Peter Gadellaa 
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