HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE KATAPULTBOND.
01. Het dagelijks bestuur van de Vlaamse Katapultbond is vanaf 19/09/2020 samengesteld als volgt :
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester

Sillen Max
Dejonckheere Patrick
Driesen Luc
De Meyer Gerard
Lambrechts Monique
Dhaenens Walter
Govers Jack
Bartholomeus Heidi
Pauwels Lea
Vandenberghe Marc
Maene Johnny
Plysier Koen

Rosse Lei, Tongerlo
GTPR Roeselare
Antwaarpse Katapultclub
Antwaarpse Katapultclub
Eindertse Katapultclub
Eindertse Katapultclub
Rosse Lei, Tongerlo
Geelse Katapultclub
Geelse Katapultclub
Katapultclub Bekegem
Katapultclub Bekegem
GPTR Roeselare

02. Het bestuur is om de 2 jaar verkiesbaar, doch kan zich opnieuw kandidaat stellen.
03. De Vlaamse Katapultbond richt elk jaar een competitie in onder de aangesloten en aangenomen clubs,
"Superprestige" genaamd.
04. Aansluitend of tussen de competitiewedstrijden richt de Vlaamse Katapultbond eveneens elk seizoen
een Kampioenschap Van België en een Bondsbeker, alsook een Superprestige-prijsuitreiking in.
05. De toewijzing van inrichting van in punten 03 en 04 vermelde wedstrijden en evenementen zal elk
jaar gebeuren tijdens een Bestuursvergadering.
06. Om te kunnen deelnemen aan de in punt 03 en 04 vermelde wedstrijden en evenementen dient men
aan de volgende voorwaarden te voldoen ;
• Aangesloten zijn bij een club die op haar beurt is aangesloten bij de Vlaamse Katapultbond.
• Ingeschreven zijn via zijn club bij de Vlaamse Katapultbond en in het bezit zijn van een geldige lidkaart, uitgegeven door VlaS.
• Deze lidkaart moet op eenvoudig verzoek kunnen getoond worden.
• Club en individu mogen enkel lid zijn van de Vlaamse Katapultbond.
07. Het is ten strengste verboden om als individu (zonder aangesloten te zijn bij een club) een kaart aan te
vragen buiten het bestuur van de Bond om. Indien dit wordt vastgesteld, zal overgegaan worden tot de
volledige en definitieve schrapping uit het bestand en het verbod nog deel te nemen aan wedstrijden
van de Vlaamse Katapultbond.
08. Er is geen minimum leeftijd voor inschrijving in een club en/of de Vlaamse Katapultbond.
Deelname aan de wedstrijden kan vanaf de leeftijd van 6 jaar.
Tot 12 jaar dient dit steeds te gebeuren onder begeleiding van een volwassene, voor de verzekering.
Men wordt als jeugdschutter beschouwd, tot en met het seizoen waarin de schutter 14 jaar wordt.
De jeugdschutter kan op eigen vraag, vóór het seizoen, deelnemen in de 3de klasse. Terugkeren naar de
jeugdklasse is dan niet meer mogelijk.
Men start in de 3de klasse, uitgezonderd de jeugdschutters en de schutters die vroeger al hebben
deelgenomen hebben aan de Superprestige-wedstrijden.
09. Geen enkel lid mag muteren binnen het lopende seizoen. De mutatieperiode is vastgelegd tussen
1 mei en 1 juli.
10. Elke nieuwe club welke wenst aan te sluiten, zal na toestemming van het dagelijkse bestuur toch moeten
wachten tot de start van het nieuwe seizoen.
11. Het dagelijks bestuur zal elke nieuwe aanvraag tot aansluiting tot de Vlaamse Katapultbond aan een
grondige doorlichting onderwerpen, dit om na te gaan of eerder uitgesloten personen zich niet
opnieuw aanbieden.
12. Het dagelijks bestuur heeft het recht om een aanvraag tot aansluiting van een club tot de Vlaamse
Katapultbond te weigeren, om welke redenen dan ook.
13. Op het einde van elk seizoen zal het bestuur een evaluatie doen van elke club die actief heeft deelgenomen aan de vooropgestelde wedstrijden van de Bond. Aan de hand hiervan kan het bestuur overgaan

tot schrapping indien blijkt dat ;
•
•
•
•
•

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

deze club niet beschikt over een goede schietstand.
deze club steeds elke beslissing van het bestuur bekritiseerd.
deze club regelmatig de reglementen negeert
deze club zich niet kan neerleggen bij een meerderheidsbeslissing.
deze club zich bij herhaling schuldig heeft gemaakt aan roddels en uitspraken die de goede naam van
de Bond kunnen schaden.
• deze club een eerder uitgesloten lid terug aanneemt
• deze club te weinig leden heeft en niet in staat is om een wedstrijd op een normale manier in te richten.
• deze club een dopingcontrole negeert of hiertegen protest aantekent achter de rug van de Bond om.
Op deze manier kan het dagelijks bestuur elk individueel aangesloten lid bestraffen dat zich schuldig
maakt aan de in punt 13 aangehaalde overtredingen.
Bij vragen of problemen van een clublid, kunnen deze voorgelegd worden bij het Bondsbestuurlid van zijn
of haar club, waarna deze de gevraagde punten zal voorleggen op een vergadering van het Bondsbestuur.
Het clublid dient zich neer te leggen bij het antwoord van de Bond.
Een persoon die om welke redenen dan ook, geen lid is meer is van de Vlaamse Katapultbond, kan geen
wedstrijden leiden.
Het bestuur behoudt zich het recht, artikels van dit huishoudelijk reglement aan te passen of te
wijzigen indien dit om bepaalde redenen nodig zou zijn.
Bij aansluiting van een nieuwe club, of bij verandering van wedstrijdlokaal door een reeds aangesloten
club, dient die club erop te letten dat het nieuwe lokaal ruim genoeg is zodat alle schutters
comfortabel kunnen zitten.
Elke club zal elk seizoen 2 wedstrijden inrichten voor de "Superprestige". Bovenop richten 2 verschillende
clubs ook een Bondsbekerwedstrijd en een Kampioenschap Van België in.
Het seizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.
Elk aangesloten lid dient zich te schikken naar de Europese privacy-wet. Hiervoor dient een document te
worden ingevuld en ondertekend waarmee men zich akkoord verklaard met die bepalingen. Zonder
ondertekening van dit document is aansluiten niet mogelijk. De tekst van de Europese Privacy-wet zal ook
terug te vinden zijn op de website van de Vlaamse Katapultbond.
Elke aangesloten club volgt de privacy-bepalingen van de Vlaamse Katapultbond.
Uitzonderlijke maatregel : aanpassing op artikel 19 :
wegens de Corona-maatregelen zal dit seizoen elke club 1 Superprestige-wedstrijd inrichten. Er wordt
géén Bondsbeker wedstrijd georganiseerd. Op 16 januari 2021 zal er een bestuursvergadering doorgaan
om de toestand om dat moment te evalueren.
Het huishoudelijk reglement is aangepast op 19 september 2020 en vervangt al de voorgaande.
Het Bondsbestuur

