
Bijlage 1 

Minimale controlepunten voor kascommissie. 

 

1. Controleren of de volgende stukken aanwezig zijn. 

-Bankafschrift van 1 september tot 31 augustus. (met begin en eind saldo) 

-Balans (saldo van 31 augustus van bank en kas enz.) 

-Realisatie van de begroting. / Categorie overzicht  (bv hoe veel is er aan huur betaald) 

-Transactie overzicht met genummerde transacties en bijbehorende bonnen. (mag digitaal) 

-Contributie, Consumptie, en andere verzamelde transacties. 

2. Controleer de begin saldo en eind saldo van de balans met het bankafschrift. 

3. Controleer de totaal afgeschreven en de totaal bijgeschreven met de realisatie. 

4. Kijk naar de transacties en controleer minimaal 4 bonnen. (Noteer je bevindingen.) 

5. Controleer dat alle leden op de contributie lijst staan en hebben betaald. 

6. Controleer de consumptie lijst op vreemde dingen en stel daar vragen over. 

7. Vul onderstaande vragen in. 

 

Eindsaldo op 31 augustus: _______ 

Beginsaldo op 1 september:       _______ 

Doe eindsaldo – beginsaldo :   _______ 

 

Totaal bijgeschreven:  _______ 

Totaal afgeschreven:  _______ 

Doe bij – af:   _______ 

• Vergelijk deze twee 

Hoeveel is er besteed aan inkoop consumpties:  _______ 

Hoeveel is er binnengekomen aan consumpties: _______ 

 

Noteer bevindingen: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Naam kascommissie lid: Hantekening voor akkoord:  Hantekening voorzitter: 

 

 



Bijlage 2 

Richtlijnen Opbouw en afbraak van de banen ect. 

 

Open de schietluiken en vergrendel waar mogelijk. 

De wapenkluis word geopend met minimaal 2 aanwezige leden. 

De wapens worden zorgvuldig in het wapenrek geplaatst. (De pistolen in de koffer op tafel oid) 

Als de wapens uit de kluis zijn of de kluis is open, dient er altijd een volwassen lid zich op de bovenverdieping te bevinden. 

Er kan alvast koffie worden gezet en een consumptie lijst worden klaargelegd. Verder dienen de kaarten worden 

klaargelegd. 

 

Bij het afsluiten worden de wapens eerst bijgevuld op de juiste druk door een lid met instructies dit te doen. 

De metalen delen van de wapens worden afgenomen waarna de wapens al dan niet in hun koffer worden opgeruimd en in 

de wapenkluis worden gestopt. De wapenkluis en de luiken worden afgesloten en de verlichting gaat uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 3 

Regelement eigen competitie. (puntentelling) 

 

 

We gaan uit van 33 avonden. Ben je aanwezig en ga je schieten dan worden er minimaal 3 GW en 2 PS kaarten geschoten. 

Niet geschoten kaarten worden als 0 geteld. Om mee te dingen voor onze eigen competitie dien je minimaal 2/3 geschoten 

te hebben. Dit komt neer op minimaal 66 GW kaarten en 44 PS kaarten. Als iemand 22 avonden is geweest dan heeft hij 66 

GW kaarten en 44 PS kaarten geschoten. Er kunnen maximaal 99 GW kaarten en 66 PS kaarten worden geschoten. 

Het aantal rozen en muizen word als 1000ste geteld en is dus alleen van toepassing bij een gelijke stand. 

Rekensom gemiddelde = (totaal aantal punten / totaal aantal geschoten kaarten)  (bij GSB score gaat deze keer 2) 

 

Voorbeeld: ik schiet 27 avonden = 81 GW kaarten en 54 PS kaarten. 

Gemiddelde GW= 3937,044 / 81 = 48,60 gemiddeld 

Gemiddelde PS  =  1944,019 / 54 = 36,00 gemiddeld 

 

 

Huishoudelijke regels: 

1. Elke avond begint om 19.30 uur en eindigt om +- 22.30 uur. (volwassen begint om 20.00 uur) 

2. Er wordt in Z-formatie geschoten, te beginnen links boven. 

3. Wanneer 2 of meer kogels in hetzelfde rozet komen, telt het laagste schot. 

4. Bij een kaart waarin meer dan 5 schoten voorkomen vervallen de hoogste punten. 

5. Er worden geen kaarten overgeschoten. 

6. De telling geschiedt door 2 leden via een rooster of aangewezen door de voorzitter. (eventueel secretaris) 

7. Bij twijfel der telkommissie beslist de voorzitter. (eventueel secretaris). 

8. Een lid der telkommissie mag de door hemzelf geschoten kaart niet beoordelen. 

9. leder lid telt mee voor de kompetitie, mits hij 2/3 deel van de kompetitiekaarten heef geschoten. 

10. Geschoten kaarten worden op de tafel gelegd bij de telcommissie. (De schut(s)ter is zelf verantwoordelijk voor het 

inleveren van de kaarten ) 

11. Niet geschoten kaarten worden als 0 geteld. 

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen af te wijken van voornoemde punten. Deze afwijkende 

afspraken moeten op papier worden vastgelegd en door minimaal 3 leden (bestuur en aanvrager uitgesloten) worden 

goedgekeurd. Zie ook bijlage 4. Het bestuur legt de uitzondering vast in overleg met het lid dat een uitzondering aanvraagt 

en drie andere leden tekenen voor akkoord. 

GW = Geweer     PS = Pistool 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 4 

Afwijkende Puntentelling. 

 

Ingangsdatum:       __________________ 

Naam Lid waarvoor de uitzondering van toepassing is:  __________________ 

Datum tot wanneer de uitzondering geldig is:   __________________ 

 

De Beschrijving van de uitzondering:   _____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Naam Lid voor akkoord:  ___________________       Handtekening:   __________________ 

 

 

Naam Lid voor akkoord:  ___________________        Handtekening:   __________________ 

 

 

Naam Lid voor akkoord:  ___________________         Handtekening:   __________________ 


