
KONINKLIJKE SCHUTTERSVERENIGING

    TARGET 121 vzw
   Maatschappelijke zetel : Hemelveldstraat 4 - 3570 Alken

           Algemene ledenvergadering 2022

De algemene ledenvergadering zal in 2 delen plaatsvinden in het clublokaal van Target 121.
        deel 1 op zaterdag 3 december 2022 om 16.30, deel 2 op zaterdag 6 mei 2023 om 16.30.

Deel 1: Welkomstwoord van de voorzitter
Goedkeuren van de statuten versie aug. 2022 
Goedkeuren van het inwendig reglement versie aug. 2022 
Uitleg prijsverhoging lidgeld 2022
Samenstelling van de beheerraad, de bestuursleden zullen hun mandaat verder zetten:
Pondrix Fernand - voorzitter, Bronckaers Jan - secretaris, Pollet Ann - penningmeester,
Deboelpaep Constant - ondervoorzitter, Coelho Dos Santos Nino - bestuurslid
Vermeulen Edward - bestuurslid.
Vragen ?

Deel 2 : Welkomstwoord van de voorzitter
Financieel verslag door de secretaris
Uiteenzetting UBO register
Uiteenzetting aanpassingen KBO
Vragen ?

Lidgeld:   Defensie heeft  het gebruik van de standen in concessie aanmerkelijk duurder gemaakt, 
waardoor er verschillende standen zijn geschrapt om het betaalbaar te houden, de meerkost voor
Target 121 komt afgerond op 43800€ per jaar voor de overgebleven standen (jaarlijks variabel)
per lidgeld komt dat op een jaarlijkse verhoging van +/- 36€, deze regel is ingegaan op 1 april 2022
wat nog niet werd verrekend in 2022 aan de leden, daarom zal het lidgeld voor 2023 niet over 12 maar   
20 maanden concessie gaan (-1 maand stadium rood 2022) (-1 maand aangekondigde sluiting 2023)
Het te betalen lidgeld voor 2023 bedraagt daarom 56€ en de verhoging 55€ in totaal 111€

Het Lidgeld Target 121 voor 2023 is 111€ 
Het Lidgeld Target 121 en FROS 2023 is 125€
op rekeningnummer BE30 2350 3297 0211  BIC: GEBABEBB
met vermelding : lidgeld 2023, naam, voornaam, badgenummer (niet het kleine jaarklevernummer)
het lidgeld dient voor 30 november betaald te zijn
niet tijdig betalen betekent dat het lid het lidmaatschap voor komend jaar verliest.



Ieder lid moet de vernieuwde statuten, en inwendig reglement doornemen, onwetend zijn is geen 
excuus bij een overtreding, deze zijn te vinden op de website van Target 121 en in het uithangbord
aan de kantine.
Ieder lid moet bereikbaar zijn voor de vereniging (email, tel.) communicatie zal in de toekomst 
vooral via email gebeuren, ook op het uithangbord verschijnt dit uiteraard.

het dragen van de clubbadge is verplicht vanaf het betreden van het militair domein.

indien men zich aangetekend wil richten tot de vereniging dient dit steeds op naam te zijn van een
bestuurslid, niet op de clubnaam of de zetel.

sluitingsdagen in 2023, sluiting door brandstadium, sluiting door militaire prioriteiten zijn terug te 
vinden op de website.

er worden nog vrijwilligers gevraagd als stand verantwoordelijke E1B.

het aftekenen van de sportschutterslicentie boekjes mag door elke verantwoordelijke gebeuren 
herkenbaar aan een roze badge (32 pers. bij Target) vrijwilligers hiervoor mogen zich opgeven. 

een aanwezigheidsattest wordt enkel afgeleverd op verzoek politie, of verantwoordelijke instanties.

niet houders van een sportschutterslicentie dienen een bewijs "uittreksel van het strafregister" 
jaarlijks (voor maart) binnen te leveren.

nieuwe richtlijnen voor FROS van toepassing (zie inwendig reglement)

Jaarlijks clubfeest: in het Rubenshof, Ridderstraat 8, ALKEN, op 12 november 2022.
programma:
aanvang/aperitief om 19.00 uur
koud buffet en warm buffet
gezellig samenzijn met DJ

deelname kosten: clublid en partner 21€ per persoon , niet leden 36€.
inschrijving voor 6 november, uitsluitend bij de voorzitter.

Defensie heeft een sluiting opgelegd van 27/5/2023 tot 30/06/2023 omwille van werken.

Vanaf 2023 zal het jaarlijks rondschrijven enkel per e-mail gebeuren, leden die het wensen 
 dit per brief te blijven ontvangen, dienen dit aan het bestuur te vermelden (bureau kantine)

Het bestuur Target 121,
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