Beste zaakgelastigden

De periode van overgangen van een maatschappij naar een andere is voor de
KNBBW bij Ministrieel Besluit toegestaan van 1 oktober tot en met 30 november.
Buiten deze periode zijn overgangen niet toegestaan, nieuwe aansluitingen echter
wel. De enige juiste manier om een overgang van schutters te melden is de
volgende:

De maatschappij waar de schutter bij aansluit stuurt een schrijven naar de
hoofdafgevaardigde van zijn sector. Deze zal ofwel de maatschappij verwittigen waar
de schutter weg gaat van deze transfer ofwel de hoofdafgevaardigde van de sector
waarin deze is gelegen indien het gaat om twee verschillende sectoren. Deze zal op
zijn beurt dan de maatschappij verwittigen waar de schutter weg gaat. Het schrijven
moet ondertekend worden door de zaakgelastigde en/of voorzitter van de nieuwe
maatschappij en de schutter in kwestie zelf!

LET OP: Gezien de coronamaatregelen is het misschien niet evident om alle partijen
tijdig te laten tekenen om de overgang geldig te maken. Daarom laten we ook
éénmalig toe dat de papieren versie wordt vervangen door een email waarin zowel
de verantwoordelijke van de nieuwe maatschappij als de schutter in kwestie per mail
verklaren de overgang wensen te volbrengen. In dit geval moeten er dus twee mails
worden gestuurd naar de hoofdafgevaardigde van de sector van de nieuwe
maatschappij, één vanuit de nieuwe maatschappij en één vanuit de schutter die
overgaat.

Chère fondé(e) de pouvoir
La période de transfert d’une société à une autre est fixée entre le 1 octobre et le 30
novembre de chaque année. En cas de transfert, la société à laquelle un archer
désire s’affilier est tenu d’informer le délégué principale de son secteur. Le délégué
principale doit avertir l’ancienne société de ce transfer ou le délégué principale du
secteur si le tranfert est entre 2 sociétés d’une secteur differente qui doit avertir
l’ancienne société. La lettre doit sousigner par le president et/ou le fondée de pouvoir
et l’archer lui-même!

ATTENTION : compte tenu les mesures corona, il ne sera pas évident que toutes les
parties peuvent signer la lettre. Pour ça c’est permi d’envoyer par email le transfert
dans lequel le responsable de la nouvelle société et le tireur même déclare qu’ils
souhaitent de faire le transfert. Donc deux emails doivent être envoyés au délégué
principale du secteur de la nouvelle société, un par la nouvelle société et un par le
tireur même.

