
  

  

 

Beste Chargé d'Affaires, 

In deze onaangename tijden beoordeelde de FRNAB het afgelopen jaar en keek uit naar het 

volgende schietseizoen. Het feit dat we een onaangenaam jaar hebben gehad, maakt het 

heel lichtvaardig. 2020 heeft op iedereen een sterke indruk achtergelaten. We hebben het al 

een tijdje niet meer over titels en kampioenen, maar we zijn nu al blij dat onze schietfamilie 

zo gezond mogelijk blijft. Bedankt aan iedereen die zich heeft ingespannen om onze 

veiligheid te waarborgen, maar ook aan degenen die in hun samenleving een kans hebben 

gecreëerd om onze hobby uit te oefenen. 

In 2021 is het virus nog lang niet verdwenen en zullen we genoegen moeten nemen met de 

beschikbare middelen en de maatregelen die worden opgelegd om het schietjaar zo 

aangenaam mogelijk te maken. 

De algemene ledenvergadering heeft bepaalde beslissingen genomen op de datum van 17 

oktober, afhankelijk van het volgende schietseizoen die we in deze nieuwsbrief willen 

overbrengen. Het is een mengeling van antwoorden op de gestelde vragen en anticiperen op 

de gevolgen van het nog aanwezige virus. 

Bij onderstaande beslissingen is rekening gehouden met de gevolgen van het afgelopen jaar 

en de wens om indien mogelijk volgend jaar opnieuw te beginnen. De FRNAB erkent dat er 

zeer verschillende standpunten en meningen zijn over wat er volgend jaar moet en kan 

worden gedaan, maar we durven te rekenen op het respect van jullie allemaal voor de 

beslissingen die zijn genomen op basis van van onze sport en onze verenigingen en 

aangesloten leden. 



  

 

1. Lidmaatschapskosten en lidmaatschapskaarten 

Ondanks het feit dat veel sportfederaties de contributie op hetzelfde niveau houden of zelfs 

verhogen, gelooft de FRNAB dat we onze verenigingen en leden een beetje rust kunnen 

gunnen als we dat niet doen. Daarom is besloten om de bijdrage voor bedrijven voor 2021 

vast te stellen op 50 euro (in plaats van 75 euro). Bedrijven die niet voor 15 december 2020 

betalen, zullen een bijdrage van 80 euro moeten betalen . 

Het tarief voor lidkaarten in 2021 is eenmalig vastgesteld op 10 euro (in plaats van 15 

euro). Extra federale kaarten in 2021 kosten ook 10 euro en duplicaten 7,5 euro . 

We vragen dat deze bijdragen worden gestort via afzonderlijke overschrijving op de 

rekening van FRNAB BE86 0682 0022 0050 - BIC GKCC BEBB, met vermelding van de naam 

van uw bedrijf. 

De bedrijven die hun bijdrage niet betaald hebben voor 1 januari, zullen niet vermeld worden 

in de lijst van de federatie en zullen daarom niet langer hun publieke shots op onze site 

kunnen publiceren en ze kunnen geen officiële schietpartij van de FRNAB. 

Zodra de lidkaarten zijn betaald, wordt de ALI zo snel mogelijk aangepast zodat leden 

kunnen worden ingeschreven. Als de normale lidmaatschapsvernieuwing en ILA-

lidmaatschapsregistratie op 31 maart niet plaatsvindt, zal VLAS deze bedrijven extra 

administratiekosten in rekening brengen. Dit geldt uiteraard niet als er later leden zijn 

toegevoegd. 



  

2.  Het congres van 2021 

Het congres van 2021 stond gepland op zondag 21 maart in Deinze. In overleg met de 

organisatie werd geconcludeerd dat een veilige organisatie van het congres altijd onder 

voorbehoud zou zijn. De inhoud van het congres zou ook niet zijn wat iedereen 

verwachtte. Daarom is besloten om het congres in 2021 af te gelasten en per direct uit te 

stellen naar 2022, in de hoop dat alles in een veilige en normale omgeving kan plaatsvinden. 

Naar aanleiding van deze beslissing zijn we nog aan het nadenken hoe we de nationale 

shootout-trekking in het voorjaar van 2021 gaan organiseren en gaan we bekijken hoe we de 

prijsuitreiking van 2019 nog met de nodige aandacht kunnen geven. Dit zijn dus zowel de 

prijzen voor jongeren als senioren. Meer info later. 

3.  The Emperor's Shot 2021 

Ook met betrekking tot de schietpartij van de Keizer zijn we tot de conclusie gekomen dat er 

nog steeds een groot risico bestaat dat het onder normale omstandigheden niet mogelijk zal 

zijn om dit op 16 mei 2021 te organiseren. Om dit tegen te gaan Bij voortdurende 

onzekerheid werd besloten om het vuren van de keizer onmiddellijk te verplaatsen 

naar zondag 26 september . 

Bovendien geven we al aan dat alleen de koning in dienst kan deelnemen aan het 

neerschieten van de keizer. Als uw bedrijf besluit om in 2021 een Royal Shooting te 

organiseren, kan de koning van 2020 niet beweren dat hij deelneemt aan de Emperor's 

Shooting! 

4. Sectorale kampioenschappen, nationale kampioenschappen voor senioren en 

sectorale bijeenkomsten 

Deze worden, in overleg met de organisatoren, in bekende vorm bewaard om de opnames in 

een zo veilig mogelijke setting te organiseren, conform de geldende maatregelen. 



 

Omdat het eind dit jaar niet mogelijk is om een fysieke sectorbijeenkomst te organiseren, 

werkt de FRNAB aan een online registratiemogelijkheid om de data van deelname door te 

geven. Zodra het klaar is, worden alle accountmanagers geïnformeerd. 

Daarnaast zijn sectorbijeenkomsten ook een zeer nuttig overlegmoment voor het doorgeven 

van informatie vanuit de FRNAB, maar anderzijds om onze bedrijven de kans te geven 

vragen te stellen over de werking van de FRNAB. We zoeken intern om dit op de een of 

andere manier mogelijk te maken, eventueel online. Daarover later ook meer. 

 

 

  

  

5.  Het nationale jeugdcriterium en de jeugdkampioenschappen 

Nogmaals, we verwachten dat deze normaal kunnen doorgaan. We beseffen dat de jeugdtest 

vroeg in het seizoen gaat beginnen, maar ondernemen nog geen actie en wachten op de 

situatie van het moment. 

Daarnaast kunnen we zeggen dat we op verzoek van de jonge schutters die dit jaar normaal 

hun laatste jaar bij de junioren zouden schieten, een nieuwe leeftijdscategorie aan het 

nationale jeugdcriterium zullen toevoegen, namelijk van 19 tot 21 jaar oud ( 21 jaar 

inbegrepen). Op deze manier bieden we een kans aan degenen die hun laatste jaar in het 

water hebben zien vallen en aan de andere kant hopen we dat jonge schutters tussen de 19 

en 21 jaar op deze manier langer in de schietwereld blijven. . We zien immers dat veel jonge 

schutters het opgeven als ze niet meer mee kunnen doen aan de jeugdschietpartijen. 

Deze categorie zal gekoppeld worden aan zijn eigen Belgisch kampioenschap en zijn 

koningsschot, maar deze jonge schutters kunnen niet expliciet deelnemen aan het Europees 

Jeugdkampioenschap, noch enige belofte van deelname aan het Europees 

Seniorenkampioenschap. 



 

 

6.  Shooter-gids en mini-shooter-gids. 

Op basis van dalende jaarabonnementen heeft de FRNAB besloten om vanaf 2021 geen 

papieren versie van de schietgids als abonnement aan te bieden. De digitale versie zal nog 

periodiek worden samengesteld en gratis worden aangeboden op onze website. Daarnaast is 

het mogelijk om je in te schrijven op een speciale nieuwsbrief waarbij de digitale versie naar 

de mailbox wordt gestuurd zodra deze beschikbaar is. Binnenkort zullen we meer informatie 

geven over hoe iemand zijn e-mailadres hiervoor kan opgeven. 

Mogen wij u als zaakvoerder vragen aandacht te besteden aan vragen van uw leden die geen 

toegang hebben tot internet. Als je leden hebt in deze situatie, vragen we je om te kijken 

hoe je de schietgids kunt afdrukken en aan je leden kunt bezorgen. 

De minigids van de shooters wordt altijd aan het begin van het schietseizoen 

geschreven. Alle shots die eind januari op onze website zijn geplaatst (vermeld in ieder 

geval datum, starttijd en titel) worden opgenomen in de mini shooters guide. We vragen 

daarom nadrukkelijk om uw shots tijdig op onze website te publiceren! 
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