Voorwoord:
Het seizoen is nu vol op gang getrokken en
het eelt begint zich alweer op de handen te
vestigen. Het trainingsritme wordt alweer
wat opgetrokken en de hars wordt al klaar
gestookt om in april de echte wei in te
trekken.
Eerst staat er in maart de
algemene vergadering nog op het toneel en
de wedstrijdleider cursus start op het einde
van de maand. We hopen tegen volgende
uitgave al iets meer te weten over BK en
het EK, later hier meer over.
Graag wil ik nog meegeven dat we bij BTB
nog steeds hars, T-shirts en badges in de
aanbieding hebben staan. Bij nood aan 1
van deze producten stuur gewoon een
mailtje.
Patje.vdh@telenet.be
Patrick
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Gezocht : Collega’s Wedstrijdleiding
Het is alweer meer dan 2 jaar geleden dat er een cursus wedstrijdleiding werd georganiseerd door BTB
en in het voorbije jaar kregen we steeds meer de vraag :
Wat moet je doen om te mogen fluiten?
Wanneer wordt er nog eens een cursus georganiseerd?
Wel, het is zover! Op zaterdag
31 maart gaan we van start met
een cursus in de Provincie
Antwerpen. In het lokaal van
TTV “De Galliërs” in Ravels-Eel
zal die dag het theoretische
gedeelte van de cursus worden
gegeven om de dag
nadien op 1 april
deze in de praktijk
om te zetten op de
eerste
zomercompetitiedag
van BTB Antwerpen
- NTB Zuid welke
eveneens
op
het
terrein
van
“De
Galliërs” doorgaat.
De week er op doen
we de cursus nog
eens
over
in
Vlaanderen.
Op
zaterdag 7 april zal
de
theoretische
cursus doorgaan in
Moerkerke om dan
weerom deze in de
praktijk om te zetten
op het Paastornooi
in Ruiselede.
Wie kan er allemaal
deelnemen aan deze
cursus?
Iedereen
die
geïnteresseerd
is!
Armen
omdraaien
en
iemand
verplichten haalt niks uit. We
hebben enthousiaste mensen
nodig die de touwtrek sport mee
willen helpen groeien. Want om
te groeien hebben we niet
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alleen sporters nodig, zonder de
wedstrijdleiding zouden er geen
wedstrijden
kunnen
plaats
vinden.
Meedoen aan de cursus kost je
financieel niets, alleen 2 dagen
van je tijd. Wel verwachten we

ben je eveneens welkom op de
cursus want ook deze mensen
hebben we nodig.
Ben je geen lid van een club?
Geen probleem! Vanaf dit jaar
heeft de wedstrijdleiding zich
ook
aangesloten als
aparte
vereniging
binnen
BTB.
Zodoende zijn
we
ook
verzekerd voor
eventueel letsel
opgelopen
tijdens
een
wedstrijd.
Heb
je
interesse? Laat
het ons dan
weten! Schrijf
je in via een
mail te sturen
naar
christelheylen@
pandora.be of
laat het weten
op
de
Algemene
Vergadering op
9
maart
aanstaande.

dat als je de cursus volgt we je
ook een paar keer per jaar op
wedstrijden mogen verwachten
als wedstrijdleiding.

Tot op de cursus,
Christel Heylen

Ben je enkel geïnteresseerd om
aan de jurytafel te zitten? Dan
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Nieuwe cursus “Initiator Traditionele sporten”
Na een flinke voorbereiding, waarbij ook mensen van BTB betrokken waren, werd zopas de cursus
“Initiator Traditionele sporten” door BLOSO erkend.Omdat we overtuigd zijn dat de kwaliteit van onze
trainers en begeleiders zeer belangrijk is en omdat de overheid steeds meer vraagt om deze kwaliteit
met een diploma te staven, willen we de opleiding actief aanmoedigen bij onze leden.Hieronder nemen
we een artikel over gepubliceerd op de VlaS website … meer op www.vlas.be
In navolging van de cursussen
initiator boogschieten begint
VlaS in samenwerking met de
Vlaamse Trainerschool volgend
jaar met een opleiding 'Initiator
traditionele sporten'. Het is de

bedoeling de begeleiders binnen
onze clubs de gelegenheid te
geven zich bij te scholen, met
als doel beginnelingen en jeugd
nog beter te kunnen opvangen
en opleiden. Met deze nieuwe
cursus richten we ons vooral op
vrijwilligers uit de krulbolsport,
het touwtrekken, het curve
bowls, het gaaibol, het trabol of
het kegelen.

De
beste
manier
om
de
basistechnieken aan te leren
aan beginnelingen leer je in de
cursus
'Initiator
traditionele
sporten' van VlaS en de
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Vlaamse Trainersschool. Je leert
er ook hoe je nieuwelingen kunt
begeleiden in je volkssportclub
en hoe je initiatielessen boeiend
en plezant kunt maken. Zo trek
je meer mensen aan tot je club.

Daarnaast
is
de
officiële
erkenning van het diploma een
belangrijk voordeel van de
cursus. Zo kan de sportclub
waarin je actief bent subsidies
verkrijgen van de gemeente.
Wanneer
de
gemeente,
provincie
of
andere
organisatoren
van
sportevenementen
jou
inschakelen

als volkssportinitiator, kunnen
zij dan weer rekenen op
subsidies van Bloso en je aldus
volgens je diploma uitbetalen.

Om deel te nemen moet je
minstens 17 jaar worden in de
loop van het jaar waarin de
cursus start en over een
basiskennis van één van de
opgesomde
disciplines
beschikken. De cursus bestaat
in het totaal uit 40 lesuren.
Deze worden verspreid over de
zaterdagen: 22 & 29 september
en 6, 13, 20 & 27 oktober.
Examen op zaterdagvoormiddag
10 november. Als cursusplaats
is gekozen voor Evergem. Het
inschrijvingsgeld bedraagt 110
euro. Je kunt voor meer
informatie terecht op het VlaSsecretariaat of op www.vlas.be
(menu “bijscholing”) (HC)

9 Een
erkend
sportdiploma
verwerven?
9 Nieuwelingen
en
jeugdschutters in je club
verwennen?
9 Zorgen dat nieuwelingen na
hun
eerste
kennismaking
hunkeren naar meer?
9 Helpen een jeugddeelnemer
zijn eerste succes te boeken?
dat kan!
schrijf snel in voor de nieuwe
cursus
Initiator traditionele sporten
van dit najaar
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Algemene Vergadering
Op 9 maart is het opnieuw algemene vergadering. Dit is de belangrijkste activiteit die een vereniging
heeft. Dit kan raar klinken, maar de algemene vergadering is belangrijker dan het Belgische
Kampioenschap, de competities of eender welk beker toernooi. De algemene vergadering is namelijk de
structuur die het huis staande houd. Zonder Algemene vergadering zakt elke organisatie als een
pudding in elkaar.(art. Jan Lenaerts)
We kennen ze allemaal … die
jongens die aan de kant staan
te schoppen dat de regering het
allemaal fout doet … en dat het
allemaal
jannekloten
en
zakkevullers zijn. Zelf zullen ze
nooit hun nek uitsteken. Uit
schrik voor de verantwoordelijkheid van hun eigen stem kiezen
ze dan maar blanco of voor een
partij die zeker nooit in de
regering komt.

Natuurlijk gaat het bestuur niet
voor elke postzegel aan de
leden vragen of die mag
aangekocht worden. Dat wordt
samenbalt als “het beleid” dat
het bestuur uitvoert en waar ze
om de 4 jaar voor beoordeeld
worden
via
een
bestuursverkiezing.
De grote lijnen worden echter
wel door de leden uitgezet. Dit
gebeurt
op
de
jaarlijkse

Aanpassingen van reglementen
staan er dit jaar niet op de
agenda. Wel zullen er weer een
aantal
strategische
keuzen
worden uitgestippeld. Verder
zullen er afspraken gemaakt
worden ivm het GENSB toernooi
dat dit najaar op de agenda
staat en waarvoor we de inzet
van alle leden verwachten.
De kassier heeft het dit jaar
gemakkelijk op de AV. Hij kan
een verslag voorleggen waaruit
blijkt dat we op 4 jaar
geëvolueerd zijn van een zieke
organisatie naar een gezonde
financiële
structuur.
Dat
betekend niet dat je het bestuur
niet scherp mag houden met
kritische
vragen
over
het
financiële beleid.
Belangrijk op de algemene
vergadering
is
dat
uw
vereniging vertegenwoordigd is.
Een
vereniging
die
niet
vertegenwoordigd is op de
algemene vergadering moet
later niet komen z***n als er
iets beslist is dat hun niet
bevalt. Bespreek dus even met
uw secretaris, die de uitnodiging
heeft gehad, of uw vereniging
zal aanwezig zijn … nee
bespreek hoe ze aanwezig zal
zijn.

In een organisatie heb je dat
gelukkig in mindere maten,
maar toch realiseren leden zich
niet voldoende dat zij de
organisatie zijn en dat het
bestuur
enkel
maar
een
instrument is om de wil de
leden uit te voeren.
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algemene vergadering. Deze
algemene vergadering beslist
dus
over
de
nationale
wedstrijdreglementen,
de
kampioenschappen
en
misschien
nog
wel
het
belangrijkste
de
werkingsmiddelen (kasverslag).

Tot dan !!
.
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