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Huishoudelijk Reglement H.B.V. “De Grensschutters” Reuver.
I. Algemeen.
Artikel 1.
Dit huishoudelijk reglement heeft betrekking op gedragsregels en voorschriften
geldend in het clubgebouw en op de buitenbaan van H.B.V. “De Grensschutters”.
Tevens bevat het beschrijvingen van wat er verder van leden verwacht wordt.
II. Het schieten betreffend.
Artikel 2.
Tijdens het schieten dient te allen tijde de veiligheid van eenieder in het gebouw of
op de buitenbaan in acht te worden genomen. Het uittrekken van de boog dient op
het doel gericht te geschieden.
Artikel 3.
Het uittrekken van de boog mag uitsluitend geschieden aan de schietlijn.
Na afloop van de schietbeurt dient men te wachten achter de wachtlijn totdat alle
schutters klaar zijn met hun schietbeurt.
Artikel 4.
Elke schutter waakt ervoor dat hij/zij niet onnodig lang aan de schietlijn staat.
Artikel 5.
Verbruikte kaarten dienen door de schutters in de daarvoor bestemde oud-papierbak
te worden gedeponeerd.
NB: Wedstrijdkaarten waarop slechts enkele pijlen zijn geschoten, zijn
nog goed voor trainingsdoeleinden te gebruiken!
III. Representatie.
Artikel 6.
Indien schutters de vereniging vertegenwoordigen bij het gastschieten,
of andere officiële wedstrijden, dienen zij gekleed te gaan in het verenigingsshirt.
Artikel 7.
Gelieve voor afloop van uw bezoek de glazen/kopjes terug te brengen naar de
bar, de tafels ordentelijk achter te laten en de stoelen aan te schuiven. De koffers
/ tassen in de daarvoor bestemde rekken leggen, niet op de tafels.

IV. Diversen.
Artikel 8.
De contributie dient voor 31 januari te zijn voldaan.
Artikel 9.
a. Om de contributie zo laag mogelijk te houden wordt van alle leden verwacht dat zij
ook op andere wijze bijdragen aan de vereniging. Dit kan zijn, maar is niet
noodzakelijk beperkt tot, het helpen bij bondswedstrijden die in ons lokaal
plaatsvinden, bij de jaarlijkse 3D-wedstrijd, bij het gastschieten of bij onderhoud aan
of bij het gebouw.
b. M.b.t. het gastschieten en de wedstrijden in ons gebouw wordt een jaarlijkse
helperslijst opgesteld, waarin aangegeven is wie wanneer wordt verwacht om
te helpen. Indien men verhinderd is op de ingeroosterde datum, kan men
proberen te wisselen met iemand anders op de lijst die voor dezelfde taak is
ingeroosterd. Noteer dit op de in het lokaal aanwezige lijst.
c. Indien leden zich nadrukkelijk en chronisch aan deze taken onttrekken, kan het
bestuur sancties opleggen.
d. Tegen beslissingen van het bestuur zoals vermeld in paragraaf c staat beroep
open bij de algemene ledenvergadering.
Artikel 10.
a. Volwassen schutters kunnen tegen overlegging van €12,- borg een sleutel van
het gebouw krijgen om op incourante uren te kunnen trainen.
b. Het is leden niet toegestaan op incourante uren introducees mee te nemen.
c. Jeugdleden krijgen in beginsel geen sleutel. In uitzonderlijke gevallen kan het
bestuur hiervan afwijken en een sleutel uitreiken aan de wettelijke
vertegenwoordiger van het jeugdlid. Hieraan kunnen extra voorwaarden
verbonden zijn. Ook hiervoor geld een borg van €12,Artikel 11.
Het is niet toegestaan om middelen van de vereniging te lenen zonder toestemming
van het bestuur.
V. Slotbepaling.
Artikel 12.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Tegen deze
beslissingen staat beroep open bij de algemene ledenvergadering.
Aldus besloten door de algemene ledenvergadering d.d. 11-02-2014.

