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DRAAIBOEK VOOR DE ORGANISATIE EUROPESE
VRIENDSCHAPSONTMOETING
DATUM
De Europese vriendschapsontmoeting gaat door op een vrijdag van
september:
vrijdag ….. september 20….. georganiseerd door de maatschappij:
–--------------------------------------------------------------------------------PROGRAMMA
1) 9u00: ontvangst van de deelnemers
er wordt een ontbijt voorzien door de inrichtende maatschappij in
buffetvorm. Het ontbijt wordt geopend door de voorzitter van de
inrichtende maatschappij .
2) 10u00: aanvang van kampioenschapsschieting over 3 ronden naar de
blokvogel.
WIP 1:
– grote prijs van de drie federaties (enkel voor de leden van de federaties)
– grote prijs voor de partners
WIP 2:
– grote prijs van de inrichtende maatschappij (zowel voor de leden van de
federaties, hun partners, de leden van de inrichtende maatschappij en
voor genodigden)

de inrichtende vereniging zorgt voor een aandenken aan de overwinnaars
(3 aandenkens te voorzien)
Eventuele afkamping gebeurt direct na het beëindigen van de 3e ronde.
3) 12u00 prijsuitreiking
De prijsuitreiking wordt ingeleid door een toespraak van de voorzitter van
de federatie van het land waar de europese vriendschapsontmoeting
doorgaat. Dit wordt geacht tweetalig te zijn.
De eigenlijke prijsuitreiking wordt in goede banen geleid door de
secretaris-generaal van het Europees Comiteit en de voorzitter van de
organiserende vereniging.
De prijsuitreiking wordt gevolgd door een receptie voor de aanwezigen.
4) 12u30 middagmaal
Er wordt een middagmaal voorzien voor de ingeschrevenen. Dit kan zowel
ter plaatse als op locatie worden voorzien. Het middagmaal bestaat uit
een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert met bijhorende dranken
5) 15u00 vriendenschieting
De vriendenschieting wordt georganiseerd voor de aanwezigen en gaat
door op 2 wippen.
Het is de organiserende vereniging die instaat voor de inschrijving samen
met de secretaris-generaal van het Europees Comiteit.
Als richtlijn geldt dat de vriendenschieting wordt berekend conform de
geldende regels in de maatschappij. Het beschrijf wordt berekend op basis
van het aantal aanwezigen. Afhankelijk van het aantal schutters zal de
waarde van de geldvogels worden aangepast.
Aanvullend staat het organiserende vereniging vrij om naturavogels op de
wip te zetten.
Eventuele beslissingen worden genomen in onderling overleg.
Er zal worden geschoten in gemengde pelotons waarvan de dames als
ploegleider zullen worden beschouwd. De samenstelling van de pelotons
gebeurd op basis van (geleide) loting. Deze wordt best reeds in de
voormiddag voorbereid.

Blokjes nummer 2 en er is geen loting voorzien (die is voor de
organisarende maatschappij )
6) 19u00: einde schieting en verder gezellig samenzijn
Allerlei
– de locatie en de datum van de Europese Vriendenontmoeting zal ten
laatste worden vastgelegd op de samenkomst van het Europees Comiteit
de voorlaatste zaterdag van februari.
– de federatie van het organiserend land zal, samen met de organiserende
vereniging, instaan voor de uitnodiging van de andere federaties. Deze
uitnodiging moet ten laatste eind augustus aan de andere federaties
worden bezorgd. Deze uitnodiging moet tweetalig worden voorzien.
– in de namiddag is er de traditie dat er een versnapering wordt
meegebracht door één van de landen. De traditie is dat België iets
meeneemt naar Nederland, Frankrijk neemt iets maar naar België en
Nederland neemt iets mee naar Frankrijk.

