Missie
De Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters VZW of kort K.N.B.B.W. VZW is een
nationale federatie die via haar aangesloten clubs het handboogschieten staande wip op recreatief
en competitief niveau aanbiedt. De K.N.B.B.W. wil het handboogschieten staande wip profileren als
een eigentijdse moderne sport zonder onze rijke tradities te verloochenen.
Hierbij richten we ons naar een zo breed mogelijk publiek waarbij we respect hebben voor alle
democratische, ideologische en filosofische strekkingen, zonder onderscheid tussen persoon, cultuur,
ras of seksuele geaardheid. De K.N.B.B.W. ondersteunt eveneens de principes van de
Panathlonverklaring ‘Ethiek in de jeugdsport’ en draagt ethisch verantwoord sporten hoog in het
vaandel.
Doelstellingen
De K.N.B.B.W. heeft de betrachting om volgende doelstellingen te realiseren.
Doelstelling 1. Het organiseren van competitiesport.
De K.N.B.B.W. organiseert jaarlijks verschillende kampioenschappen voor jeugdschutters en
volwassenen zowel nationaal als internationaal, en dit zowel individueel als per ploeg.
 Internationaal jeugdcriterium (t/m 18 jaar).
 Kampioenschap van België voor de jeugd (t/m 18 jaar).
 Koningsschieting van België voor de jeugd (t/m 18 jaar).
 Nationale Keizerschieting
 Sectorkampioenschap per ploeg
 Individueel kampioenschap van België voor dames
 Individueel kampioenschap van België voor heren
 Nationaal ploegenkampioenschap.
 Europees kampioenschap individueel.
 Europees kampioenschap per ploeg.
Doelstelling 2. Het organiseren van recreatiesport
Naast de competitiewedstrijden wil de K.N.B.B.W. ook recreatieve wedstrijden of
schietmogelijkheden aanbieden of promoten. Dit in samenwerking met onze aangesloten clubs die
op hun beurt beschrijfschietingen en/of wedstrijden inrichten. De K.N.B.B.W. is hierbij
medeorganisator van 13 bondsschietingen.
Doelstelling 3. Het begeleiden en informeren van onze sportclub
De K.N.B.BW. informeert haar clubs via haar website en via haar officieel orgaan ‘Schuttersgids’ dat
tweewekelijks uitgegeven wordt. Daarnaast wordt er minimum vier maal per jaar een online
nieuwsbrief gepubliceerd met nuttige informatie voor clubs en leden. De rechtstreekse
communicatie tussen de federatie en haar clubs verloopt in eerste instantie via de
clubverantwoordelijken van de respectievelijke clubs.

Jaarlijks organiseert de K.N.B.B.W een congres waar het beleid, visie, wijzigingen aan statuten of aan
het reglement van inwendige orde en de balansrekening voorgelegd wordt aan haar leden.
De K.N.B.B.W. wil haar clubs ook bijstaan bij de bestuurlijke en administratieve werking waar nodig.
Doelstelling 4. Promoten van de eigen sporttak
Door middel van promotionele acties zoals initiaties, promostanden en kennismakingsdagen wil de
Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters de sport kenbaar maken aan het grotere
publiek. Bij de K.N.B.B.W. aangesloten maatschappijen die zelf promoacties of initiaties willen
inrichten kunnen beroep doen op zowel administratieve als logistieke steun door de federatie.
De K.N.B.B.W. voorziet hier in een gratis ter beschikkingstelling van een miniwip en 2 sets van 3
initiatiebogen en pijlen.
Doelstelling 5. Het organiseren van opleidingen.
De K.N.B.B.W ondersteunt de uitwerking van en promoot de cursus initiator boogschieten die door
de Vlaamse Trainersschool gegeven wordt.
Doelstelling 6. Stimuleren Fair play.
De K.N.B.B.W. wil Fair play in het boogschieten aanmoedigen en bevorderen door het hanteren van
een aantal afspraken en regels om het handboogschieten op de staande wip voor zoveel mogelijk
mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Deze afspraken en regels zijn samengevat in het
Reglement van Inwendige Orde. Fair play heeft te maken met het naleven van deze geschreven
regels. Als sporters zich met elkaar gaan meten, is een minimale voorwaarde dat er regels zijn. Deze
regels maken de wedstrijd en een eerlijke strijd mogelijk. De sporters moeten zich willen houden aan
de regels (attitude) en zich kunnen houden aan de regels (regelkennis en vaardigheid).Fair play is in
feit een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen.
Doelstelling 7. Ethisch verantwoord sporten.
De K.N.B.B.W onderschrijft de Panathlonverklaring ‘Ethiek in de jeugdsport’ en draagt ethisch
verantwoord sporten hoog in het vaandel.
We verklaren dat:
1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede
planning zullen nastreven.
2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te
bannen.
3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er
preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media maar we geloven dat die steun in
overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
5. Daarom onderschrijven we formeel het Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de
Sport.
Alle kinderen hebben het recht:
 Sport te beoefenen
 Zich te vermaken en spelen
 In een gezonde omgeving te leven
 Waardig behandeld te worden
 Getraind en begeleid te worden door competente mensen

 Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd individueel ritme en
mogelijkheden
 Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 In veilige omstandigheden aan sport te doen
 Te rusten
 De kans te krijgen kampioen te worden of het niet te worden.

