
  

 
  

  

  

 

Beste zaakgelastigden, 

 

In deze onaangename tijden heeft de KNBBW het afgelopen jaar geëvalueerd en uitgekeken 

naar het komend schuttersseizoen. Dat we een onaangenaam jaar achter de rug hebben, is 

nog zeer zacht uitgedrukt. 2020 heeft bij iedereen een zware indruk nagelaten. We spreken 

al even niet meer over titels en kampioenen maar zijn al blij dat onze schuttersfamilie zo 

gezond blijft als maar kan. Bedankt aan iedereen die inspanningen heeft gedaan om onze 

veiligheid te garanderen, maar ook dank aan hen die het mogelijk maakten om in hun club 

toch een kans te creëren om onze hobby uit te oefenen. 

 

Ook in 2021 zal het virus nog lang niet verdwenen zijn en zal het behelpen zijn met de 

middelen die er zijn en de maatregelen die worden opgelegd om er een zo aangenaam 

mogelijk schuttersjaar van te maken. 

De algemene vergadering heeft op datum van 17 oktober enkele beslissingen genomen in 

functie van het komende schuttersseizoen die we in deze nieuwsbrief willen doorgeven. Het 

is een mix van antwoorden op vragen die zijn binnengekomen en het anticiperen op de 

gevolgen van het nog steeds aanwezige virus. 

 

Onderstaande beslissingen zijn genomen met oog voor de gevolgen van het afgelopen jaar 

en de goesting om er volgend jaar toch weer tegenaan te gaan in de mate van het mogelijke. 

De KNBBW erkent dat er zeer uiteenlopende visies en meningen zijn over wat er moet en wat 

er kan volgend jaar maar we durven rekenen op het respect van jullie allen voor de 

beslissingen die genomen zijn in functie van onze sport en onze aangesloten clubs en leden.  



  

 

1. De lidmaatschapsbijdrage en de lidkaarten 

 

Niettegenstaande dat heel veel sportfederaties de lidgelden op hetzelfde niveau houden of 

zelfs verhogen, is de KNBBW van mening dat we onze clubs en leden wat ademruimte 

kunnen geven als we dit niet doen. Er is dan ook beslist dat we de lidmaatschapsbijdrage 

voor de clubs voor 2021 éénmalig vastleggen op 50 euro (i.p.v. 75 euro). Clubs die niet 

betalen voor 15 december 2020 zullen 80 euro lidmaatschapsbijdrage moeten betalen. 

 

De bijdrage voor de lidkaarten in 2021 is éénmalig vastgelegd op 10 euro (i.p.v. 15 euro). 

Bijkomende bondskaarten in 2021 kosten eveneens 10 euro  en duplicaten 7,5 euro. 

We vragen deze bijdragen in een aparte overschrijving te storten op de rekening van de 

KNBBW BE86 0682 0022 0050 – BIC GKCC BEBB met vermelding van de naam van jullie 

club. 

 

Wanneer jouw club de maatschappelijke bijdrage niet heeft betaald op 1 januari dan wordt 

de club geschrapt van de bondslijsten en is er bijgevolg geen mogelijkheid meer op de 

publicatie van de schietingen op onze website en de organisatie van een officiële schieting 

van de KNBBW. 

 

Van zodra de lidkaarten zijn betaald, zal zo snel als mogelijk in ILA aangepast worden zodat 

de leden kunnen ingegeven worden. Wanneer de normale verlenging van het lidmaatschap 

en het ingeven van de leden in ILA niet gebeurt voor 31 maart, zal VLAS aan deze clubs een 

extra administratiekost aanrekenen. Dit geldt uiteraard niet als achteraf nog leden zouden 

worden toegevoegd. 

   



  

 

2. Het congres 2021 

 

Het congres 2021 was voorzien op zondag 21 maart te Deinze. In overleg met de organisatie 

werd geconcludeerd dat een veilige organisatie van het congres nog steeds onder 

voorbehoud zou zijn. Ook inhoudelijk zou het congres niet zijn wat iedereen ervan verwacht. 

Daarom werd beslist om het congres in 2021 niet te laten doorgaan en onmiddellijk uit te 

stellen naar 2022 in de hoop dan in een veilige en normale setting alles te kunnen laten 

doorgaan. 

 

Als gevolg van deze beslissing wordt nog bekeken op welke manier we de loting van de 

bondsschietingen zullen organiseren in het voorjaar 2021 én bekijken we op welke manier we 

de overhandiging van de prijzen 2019 alsnog met de nodige luister kunnen voorzien. Het 

gaat dan over zowel de prijzen van de jeugd als de senioren. Later meer. 

 

3. De keizerschieting 2021 

 

Ook wat betreft de keizerschieting zijn we tot de conclusie gekomen dat er nog een groot 

risico is dat dit niet in normale omstandigheden zal kunnen worden georganiseerd op 16 mei 

2021. Om deze blijvende onzekerheid tegen te gaan, werd beslist om de keizerschieting 

onmiddellijk te verplaatsen naar zondag 26 september. 

Daarbij geven we nu al mee dat het enkel de dienstdoende koning is die zal kunnen 

deelnemen aan de keizerschieting. Als jullie club beslist om in 2021 een koningschieting te 

organiseren dan kan de koning van 2020 geen aanspraak maken op deelname aan de 

keizerschieting 

 

4.De sectorkampioenschappen, het nationaal kampioenschap senioren en de 

sectorvergaderingen 

 

Deze blijven behouden in de gekende vorm waarbij in overleg met de organisatoren wordt 

bekeken om de afkampingen in een zo veilig mogelijke setting te organiseren conform de 



 

geldende maatregelen. 

 

Aangezien het organiseren van een fysieke sectorvergadering eind dit jaar ongetwijfeld niet 

mogelijk zal zijn, werkt de KNBBW aan een online inschrijvingsmogelijkheid om de 

deelnamedata door te geven. Van zodra deze klaar is worden alle zaakgelastigden hiervan op 

de hoogte gebracht. 

 

Daarnaast zijn de sectorvergaderingen ook een zeer nuttig overlegmoment om enerzijds 

informatie door te geven vanuit de KNBBW maar anderzijds om ook aan onze clubs de kans 

te geven vragen te stellen over de werking van de KNBBW. We bekijken intern om dit op één 

of andere manier toch te laten doorgaan, indien nodig online. Ook daarover later meer. 

   

  

 

5. Het nationaal jeugdcriterium en de jeugdkampioenschappen 

 

Ook hier voorzien we dat deze kunnen doorgaan zoals normaal. We beseffen dat het 

jeugdcriterium vroeg in het seizoen van start gaat maar nemen vooralsnog geen maatregelen 

en wachten de situatie van het moment af. 

 

Aanvullend kunnen we meegeven dat we, op vraag van de jeugdschutters die dit jaar 

normaal gezien hun laatste jaar bij de juniores moesten schieten, een nieuwe 

leeftijdscategorie gaan toevoegen aan het nationaal jeugdcriterium namelijk van 19 t.e.m. 21 

jaar. Op die manier bieden we enerzijds een kans aan hen die hun laatste jaar in het water 

zagen vallen en anderzijds hopen we dat jeugdschutters tussen 19 en 21 jaar op deze manier 

een langer in de schutterswereld blijven. We merken immers dat veel jeugdschutters afhaken 

wanneer ze niet meer kunnen deelnemen aan de jeugdschietingen. 

Aan deze categorie zal een eigen Belgisch kampioenschap en koningschieting gekoppeld zijn 

maar deze jeugdschutters kunnen uitdrukkelijk niet deelnemen aan het Europees 

kampioenschap voor de jeugd noch worden er beloftes gemaakt voor deelname aan het EK 

seniors. 



 

  

6. Schuttersgids en schuttersgids mini. 

 

Op basis van de jaarlijks dalende abonnementen heeft de KNBBW beslist vanaf 2021 geen 

papieren versie van de schuttersgids in abonnementsvorm aan te bieden. De digitale versie 

zal wel nog periodiek worden opgemaakt en gratis ter beschikking worden aangeboden op 

onze website. Bovendien zal kunnen worden ingeschreven op een speciale nieuwsbrief 

waarbij de digitale versie in de mailbox terechtkomt van zodra deze beschikbaar is. 

Binnenkort zullen we meer info geven over de manier waarop iedereen zijn mailadres 

hiervoor kan doorgeven. 

 

Mogen wij wel aan jullie als zaakgelastigden vragen om aandacht te hebben voor de vragen 

van jullie leden die op geen enkele manier toegang hebben tot internet. Als jullie leden 

hebben die in deze situatie zitten, willen we vragen om te bekijken op welke manier jullie 

vanuit jullie club de schuttersgids kunnen afdrukken en aan hen bezorgen. 

 

De schuttersgids mini zal wel nog worden opgemaakt in het begin van het schuttersseizoen 

waarbij alle schietingen die tegen eind januari op onze website zijn gepubliceerd (minstens 

de datum, beginuur en titel al vermelden) zullen opgenomen worden in de schuttersgids 

mini. We vragen dus uitdrukkelijk tijdig jullie schietingen op onze website te publiceren!  
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