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Beste Leden, 
 
Het nieuwe jaar en de nieuwe competitie is alweer begonnen. 
Inmiddels is iedereen wel gewend aan de nieuwe situatie en voelt het alweer als 
vertrouwd. 
Binnenkort is de jaarvergadering. En wel op 28 maart 2017 a.s. 
In een aparte bijlage krijgen jullie de uitnodiging. 
 
Belangrijk! 
Hieronder een eerder bericht wat aardig aansluit bij de jaarvergadering van 
november 2016 en dus gelijk beschouwd mag worden als verslag.  
Op de vergadering komt er natuurlijk nog meer aan de orde: 
 
Bestuurszaken verslag vergadering nov 2016 

    Achter de schermen heeft zich ook het nodige afgespeeld. We blijven een 
    enthousiaste vereniging, maar zijn wat aan de kleine kant aan het worden.  

De kosten drukken hard op de begroting en wat extra uitgaven die we liever niet 
hadden gehad hebben een deukje geslagen in de reserve.  
De jaarvergadering is daarom wat sober gehouden en vond plaats in de kelder. 
Binnen het bestuur zijn er ook wat wijzigingen: 
Jan van Amerongen heeft om persoonlijke redenen de schietvereniging verlaten. 
Jan was bestuurslid en voorzitter. Het huidige bestuur heeft daarom een extra 
bestuurslid voorgesteld tijdens de jaarvergadering. Twee leden (Pascal Vonk en Jaap 
Burggraaf) waren in het bestuur herkiesbaar en zijn zonder tegenstem weer 
herkozen. Het bestuur heeft Charles Lekx voorgedragen als bestuurslid en die werd 
unaniem gekozen. De huidige bestuursleden zijn: 
Voorzitter:  Charles Lekx. voorzitter@svdewitteroos.nl 
Secretaris:  Leen de Leeuw. secretaris@svdewitteroos.nl 
1e Penningmeester: Pascal Vonk.  penningmeester@svdewitteroos.nl 
2e Penningmeester: Jaap Burggraaf. penningmeester@svdewitteroos.nl 
Algemeen Lid:  Flip de Heul.  bestuurslid@svdewitteroos.nl 
 
Tijdens de eerste bestuursvergadering zijn er een aantal belangrijke zaken 
doorgenomen. De KvK gegevens zijn weer actueel gemaakt, de KNSA is van alle 
wijzigingen en actueel leden bestand op de hoogte gebracht.  
 
Jubilea 
Op 16 december vierde de vereniging zijn 55ste verjaardag! Jawel 16 december 1961 
opgericht en “Still going strong”.  
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Nieuw seizoen nieuwe competitie 
 
Zoals jullie weten loopt ons contributiejaar van 01-01 tot 31-12. Ook de 
boekhouding loopt op een normaal kalender jaar (Jan-Dec). 
Afwijkend hierin is de competitie. Die loopt van sept tot mei. Ook de planning van de 
jaarvergadering die plaats vindt in november i.v.m. de competitie is niet ideaal. Zo 
krijgen we pas laat in het lopende jaar het overzicht van het jaar daarvoor. 
Er is in het bestuur besloten om de competitie gelijk te trekken aan het kalender 
jaar. Zo kunnen er eventueel twee jaarvergaderingen plaats vinden 1x na het 
afsluiten van het jaar ergens in februari en 1x na de zomerstop voor de actuele 
zaken en eventuele bijsturing van diverse zaken. 
Dit houdt in dat we de huidige competitie uitschieten tot 31-12-2016 en per 01-01-
2017 beginnen met een nieuwe lijst. 
Deze keer dus een korte competitie.  
Vanaf competitie 2017 krijgen de schutters (1ste, 2de en 3de plaats) een oorkonde. 
We zijn inmiddels ook gestart met de competitie voor KKK. 
 
Contributie 
 
Beste Leden, 
De nieuwe lidmaatschapskaarten zijn weer gereed. Ook de KNSA Licentie kaart is 
binnen en vele van jullie hebben die al mee gekregen tijdens de club avond. 
De kosten voor dit jaar zijn gelijk gebleven, wat zoveel wil zeggen dat de contributie 
niet omhoog gegaan is. 
Lidmaatschap SV  € 50,- 
Lidmaatschap KNSA € 42,50  
Totaal     € 92,50 
Per lid kan dit verschillen i.v.m. afdracht KNSA bij andere SV of, 
je bent nog Junior lid. 
 
Wij vragen jullie om de contributie uiterlijk 31 maart te voldoen. Lukt dit 
niet neem dan even contact op met het bestuur. 
  
Graag onder vermelding van je eigen naam (soms wordt er betaald van een andere 
rekening dan die op naam staat van de schutter) en KNSA Licentienr. 
RABO rekeningnr: NL 65 RABO 0341 9093 35 Ten name van SV De Witte Roos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwsbrief	Schietvereniging	De	Witte	Roos	Zegveld	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Postadres:		Dwarsweg	13		3474	KW		Zegveld	

																																																										 	 	 	 Email:		secretaris@svdewitteroos.nl	
Telefoon:		0621	-	55	39	46	

Website:	www.svdewitteroos.nl	
	 	 	 	 		 	 Jaar:	2017/E01	

 
 
 
Nieuws 
1) Inmiddels zijn alle bestuursleden voorzien van een vereniging verlof en 

kunnen we met een gerust hart en naar eer en geweten de clubavonden te 
gemoet zien. Bij een eventuele controle is nu alles weer op orde. 
 

2) Er is weer voldoende munitie. De kluis is gevuld, dus we nodigen jullie graag 
uit de voorraad te gebruiken en de kas zo een beetje te spekken. 

 
3) Open avonden. In gesprek met Marco (dank je voor je idee) hebben we 

besloten dat een grote feestavond er wellicht weleens van zal komen maar dat 
die maar even in de koelkast hebben gezet (naast het bier J). Om het leden 
aantal wat omhoog te krijgen en de schietclub wat meer in het beeld te brengen 
bij de bevolking, heeft het bestuur een voorstel voor een aantal open avonden. 
Bij voorbeeld een Lady’s Night om de dames van Zegveld de gelegenheid te 
bieden een kijkje te nemen in de MANCAVE van Zegveld en wat daar nu afspeelt. 
Daarnaast een twee of drietal open avonden voor algemeen bezoek. 
 

4) Het open stellen van de SV in de maand Mei. Kortom een maand langer dan 
we gewend zijn en dus met iets meer ruimte om je schiet beurten te halen. 
In Mei waren we normaal gesproken dicht maar er is steeds meer behoefte om 
ook die avonden te benutten. Juni, Juli en Augustus blijven we gesloten. 
 

5) Binnenkort de SV ook op Facebook. Ben je Facebook lid? Like ons dan en geef 
het door. Dat blijkt het kanaal te zijn om je berichten te verspreiden. 
 

6) Jaap Burggraaf is inmiddels na 40 jaar trouwe dienst afgetreden als 
Penningmeester en heeft het stokje overgedragen aan Pascal. 
Jaap blijft als financieel adviseur en bestuurslid graag betrokken bij de club, Jaap 
is daarom op de vergadering aanwezig als aftredend Penningmeester en 
herkiesbaar als Bestuurslid. Wij bevelen Jaap van harte als bestuurslid aan! 
 

7) Verenigingsspel 2017!  
Wij hebben als SV DWR meegedaan en een keurige maar niet al te hoge plaats 
bereikt. 28ste worden in een deelnemersveld van 77 is niet slecht, maar we 
streven naar een hogere positie. 
Deze keer vielen de vragen dan ook niet mee, en met een gemêleerd gezelschap 
van jong naar oudere jongere (en donateur Simon Ooievaar) konden we onze 
partij toch een beetje mee blazen. 
Even stonden we 5e in de lijst maar die roem was slechts van korte duur. 
 

8) Binnenkort hopen we de logo’s van de sponsors op de site te plaatsen en als 
laatste berichtje, we hebben weer licht boven onze trap naar de ingang. 
Absoluut een stuk veiliger, we zijn nog in afwachting van de reling maar ook die 
komt er aan. 

 


