
bladzijde artikelnr veranderde tekst
blz 4 art 9 zowel de 2 gewone vergaderingen als de kalendervergadering worden voortaan gehouden op

de 3de zondag van oktober, november en december

blz 5 art 14 het woordje "reeks" dat niet in functie staat van een ploeg maar wel op individueel vlak werd 

overal vervangen door het woordje "categorie"

blz 8 art 27 opgesplitst in a en b. Er is geen C-reeks meer, bijgevolg moeten er nog maar 2 enveloppen 

voorzien worden en bijgevoegd dat een C-reeks moet bestaan uit minstens 5 ploegen

art 28 b verwijderd "en de C-reeksen"

art 28 c het woordje "reeks" werd hier 3x vervangen door categorie

art 30 zinsbouw aangepast

blz 10 art 52 a verwijderd "kan gereinigd worden met bvb staalwol"

blz 11 art 61 bijgevoegd dat indien het wapen geladen wordt door een derde, dit niet aanzien wordt als 

contact met schutter of wapen

blz 13 art 74 zinsbouw aangepast

blz 14 art 78 a een verbondswedstrijd gaat voortaan door op 3 schietbomen, bijgevolg werd de zin van "daar 

waar er 5 schietbomen zijn" verwijderd alsook de zin "daar waar er maar 4 schiebomen …..."

werd verwijderd

blz 15 art 81 in gans dit artikel werd het woordje "schietstand" vervangen door "schietboom"

art 81 g zinsbouw aangepast

art 81 k bijgevoegd dat, indien een volledige gilde komt vooruitschieten, dit niet meetelt voor het aantal

keren dat men ind mag vooruitschieten

blz 18 art 94 in de toekomst is er maar één iemand per gilde meer nodig om te jureren op deze wedstrijd 

samen met iemand v/h hoofdbestuur

blz 19 art 100 Goeslaer stopt volledig met hun activiteiten, bijgevolg werd de naam Goeslaer verwijderd in de 

volgorde en schuiven de Lummense gilden elk één plaatsje naar boven

blz 20 art 103 er bestaat geen volgorde meer voor jury bij de Beringse gilden; voortaan jureert er iemand van

het hoofdbestuur van het verbond Beringen
blz 22 art 109 vermits verbond Beringen momenteel geen C-reeks meer heeft werd overal in dit artikel 

"de zes kampioenenploegen" vervangen door "al de kampioenenploegen"
art 110 6 kampioenenploegen vervangen door de A-, B- en eventuele C-ploeg van beide verbonden

strijden tegen elkaar
art 111 niet beide C-ploegen moeten ingeschreven zijn ten laatste om 15u maar wel een eventuele

C-ploeg omdat het verbond Beringen momenteel geen C-reeks meer heeft
blz 23 art 112 voortaan zal er telkens iemand van het hoofdbestuur van beide verbonden jureren

art 115 "6 ploegen" werd vervangen door deelnemende kampioenenploegen
blz 24 art 118 wordt opgesplitst in puntje a en b; nieuw puntje b vermeldt dat er ook kan vooruitgeschoten

worden zowel ind als met de ploeg maar een ploeg heeft nadien geen recht op kavelen
art 119 verwijderd: provinciaal kampioen met de ploegen
art 121 een ploeg moet bestaan uit minstens 3 eigen schutters en mag vrij verder aangevuld worden

met schutters van een andere gilde of men mag zelf wel een 2 de maal schieten en men heeft

ook recht op het prijzengeld indien mocht blijken dat het resultaat hierop recht geeft
art 124 de zin dat de schietstand van Geenhout maar pas open is vanaf 12u werd verwijderd

blz 25 art 128 opgesplitst in a en b; nieuw puntje b vermeldt dat er, ondanks dat er gemist is, wel mag verder

gekaveld worden voor één van de drie dagprijzen tot er een winnaar gekend is

 

bijl 1 geen provinciaal verbond meer: al de gegevens van de prov afgevaardigden werden verwijderd

bijl 7 stand van de kleppen bij 4 schietbomen werd lichtjes aangepast en een vermelding werd

bijgevoegd dat boom 4 in de vm dient vrijgehouden te worden voor het vooruitschieten …

blz 3 bij de gilde van Geneiken werd het emailadres van Hans Schroyen aangepast
blz 4 vermits Goeslaer gestopt is met hun vzw werd de volledige kader van Goeslaer verwijderd,

bijgevolg schuiven al de volgende gilden één plaatsje naar boven
blz 5 bij de gilde van Kapel werden de gegevens van de ondervoorzitter verwijderd

blz 8 bij Schalbroek werden de gegevens van Kevin Jordens aangepast naar die van Eric Clerckx,

ook werden de telefoongegevens van Stefan Mechelmans aangepast en werden de gegevens

van de verantwoordelijke schietstand aangepast
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