
 

 

NEDERLANDSE KLOOTSCHIETBOND 
  
   

   

  Oudste sport van Nederland springlevend 

 

 
    HOOFDSPONSOR N.K.B. 

 
 

       

 

 

POSTBUS 72  - 7650 AB TUBBERGEN 
BONDSBUREAU: PRINS BERNHARDSTRAAT 11A – 7651 ED TUBBERGEN - TEL/FAX 0546-622995 
Email  secretariaat@klootschieten.com  KvK-nr. 40076055 
Rabobank: NL76 RABO 0327 5891 24    

Pagina 1 van 2 
 

Betreft: Huidige situatie omtrent het corona virus 
 
Landelijke wedstrijden 

Het bestuur van de Nederlandse Klootschiet Bond heeft besloten de volgende 
wedstrijden/toernooien in 2020 af te gelasten: 
 
* NKB straatcup 
* NKB veldcup 
* NK senioren 
* NK junioren 
 
Bovengenoemde wedstrijden hebben een langere doorlooptijd (rondes voor de cup, 
selectiewedstrijden voor NK’s) welke al voor 1 juni 2020 zouden moeten beginnen. 
Door de aanvullende maatregelen vanuit de overheid is dit niet mogelijk. 
Door het wegvallen van deze wedstrijden ontstaat er wellicht enige ruimte om andere 
wedstrijden te organiseren. Die ruimte willen we dan gebruiken voor het afronden van 
de LVC (zowel junioren als senioren), LSC en de verschillende afdelingscompetities. 
Indien we deze wedstrijden op een goede wijze kunnen afronden kunnen we hopelijk 
het volgende seizoen zonder wijzigingen in de vastgestelde speeldata en met de 
juiste selecties beginnen.  
 
De volgende data zijn voorlopig gereserveerd voor het afronden van de landelijke 
competities: 
- zondag 14 juni LVC speeldag 12  
- zondag 21 juni Finale LSC Beuningen & Jeugd laatste speeldag LVCJ  
- zondag 28 juni LVC speeldag 13  
Indien het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk blijkt te zijn om in juni deze 
wedstrijden te spelen zal de huidige stand de eindstand van de verschillende 
competities in 2019-2020 zijn. 
 
Meer wedstrijden op landelijk niveau worden deze zomer niet georganiseerd. Indien 
er ruimte is voor meer wedstrijden, dan biedt dit de mogelijkheid voor de afdelingen 
en/of verenigingen om eigen wedstrijden te organiseren voor haar eigen leden. Dit 
zal dan het verenigingsgevoel verbeteren, iets waar we allemaal behoefte aan 
hebben, na een lange periode van het ‘niet-samen-zijn’.  
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EK2020/2021 
Allerlei vragen zijn ontstaan nadat bekend is geworden dat het EK in Duitsland in 
2021 wordt georganiseerd. Hierover zijn we met de KC in gesprek en proberen we in 
de loop van de komende zomer duidelijkheid te geven. 
 
Algemene ledenvergaderingen 
Door de aanvullende maatregelen van de overheid is het onduidelijk of de ALV’s wel 
kunnen plaatsvinden voor 1 juli. Veel verenigingsstatuten vermelden dat 
verantwoording binnen 6 maanden na het afgesloten boekjaar moet plaatsvinden. 
Momenteel wordt dit nog uitgezocht door het NOC*NSF. Zodra daarover meer 
bekend is zullen we de afdelings- en verenigingssecretarissen berichten. 
 
We begrijpen dat het uitoefenen van onze mooie sport behoorlijk lastig wordt door 
deze maatregelen. Toch vinden we het belangrijk om allen zo gezond mogelijk te 
blijven. Dit kan alleen door alle genoemde maatregelen van de overheid in acht te 
nemen. Dus…. 
 
Let op u zelf. En anderen!  
 
 
Het NKB-bestuur wenst u een goede gezondheid toe in deze bizarre tijd! 
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