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Beste Leden, 

 
De vakanties zijn weer achter de rug en we beginnen weer aan de tweede helft van 

ons seizoen. Vanaf 5 september zijn we weer elke dinsdag avond open. 
 

 

Bestuurszaken verslag vergadering augustus 2017 
 

Op de agenda hadden wij de volgende punten: 
Start nieuwe seizoen, welke activiteiten nieuwe seizoen, financiën, maken van 
nieuwe indeling, promotie / nieuwsbrief en wat er verder ter tafel kwam. 

 
Activiteiten:  

De Lady’s Night van juni is inmiddels achter de rug. Een leuke avond maar met een 
bescheiden opkomst. Zeker voor herhaling vatbaar. Maar hoe pakken we dit aan? 
Er zijn al veel activiteiten waar de jongeren heen kunnen. Lid worden van een 

vereniging is een beetje uit de tijd lijkt het wel. Het is dus lastig om nieuwe leden te 
werven. 

Door de open avond zijn we wel in contact gekomen met een aantal mensen die 
overwegen om lid te worden. 

Naast de Lady’s Night hebben we in juli ook nog een vriendenclub op bezoek gehad 
die een leuke hadden. Ook daar is de schietclub onder de aandacht gekomen. 
Wellicht mogen we nog meer nieuwe mensen gaan verwelkomen. 

 
Alle activiteiten kosten ook geld en dus zoeken we naar een makkelijke manier, met 

weinig extra belasting voor de begeleiders en passend in ieders schema.  
Voorstel wordt gedaan om iedere eerste dinsdag van de maand een open avond te 
houden. Dit idee gaan we nog verder uitwerken maar met algemene stemmen 

aangenomen om dit te gaan doen. 
 

Financiën.   
Geen bijzonderheden te melden, iedereen heeft zijn contributie betaald, al hoewel de 
einddatum van 31 maart niet altijd werd gehaald. 

We gaan nu ook werken met een uiterste opzegdatum namelijk 2 maanden voor het 
verstrijken van de kalenderjaar, dit i.v.m. afdracht contributie KNSA. Zijn we te laat 

dan brengt de KNSA de kosten voor het nieuwe jaar gewoon in rekening. 
 
Indeling.  

Helaas heeft Jaap aangegeven geen verdere actieve rol meer te willen/kunnen 
vervullen. We stellen voor om Jaap Erelid te maken (voorstel op de algemene 

vergadering). Voor het invullen van het schema komen we nu wel wat mensen te 
kort maar we gaan wat nieuwe mensen vragen of zij een aandeel willen nemen in 
het schema. 

Flip meldt dat het bestuur nu een lid te kort heeft en dat er volgens de statuten een 
nieuw bestuurslid moet worden toegevoegd.  
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Het bestuur draagt Peter Vermeij voor.  

Peter heeft al eens aangegeven hier voor open te staan.  
Flip bied aan om het aan Peter te vragen of hij voor een functie als bestuurslid 
beschikbaar is. Inmiddels hebben wij van Peter een positief antwoord ontvangen en 

hiermee is Peter dan tot de jaarvergadering als Ad-Interim lid en daarna na 
goedkeuring van de vergadering als volwaardig bestuurslid. 

 
 

Herhaling: 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 was de competitie. Die loopt nu van januari tot december.  
Dus de competitie loopt nu na de vakantie gewoon door. 

Mocht je klaar zijn en de competitie voor jou discipline geheel uitgeschoten hebben, 
ga dan eens de uitdaging aan en kies een tweede discipline. Of als je het leuk vind 

kun je ook de nieuwe mensen eens een extra tip of truc geven zodat zij een 
uitdaging voor je worden. 

Vanaf competitie 2017 krijgen de schutters (1ste, 2de en 3de plaats) een oorkonde. 
We zijn inmiddels ook gestart met de competitie voor KKK. 

 

Open in mei 
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.  

Wat als proef is gestart kunnen we nu wel melden dat we daar mee doorgaan. Er 
was in mei elke avond een leuke opkomst. 

 
 
Schoonmaak. 

Nogmaals het verzoek je schietplaats netjes achter te laten. Ruim je hulzen op en 
gooi eventuele munitiehouders/kaarten in de daarvoor bestemde vuilcontainers. 

Dus graag gescheiden opruimen, papier bij papier en overige in de restafval. 
Zo houden we de kelder voor eventuele bezoekers en voor je zelf netjes. 
 

 


