
NIEUWSBRIEF APRIL 2022  
 

Het voorjaar komt er weer aan en daarmee de jaarlijkse Algemene 

ledenvergadering (ALV). In deze nieuwsbrief staat een drietal punten die al 

op de agenda zijn gezet, maar dit is pas het begin. Ieder lid kan 

onderwerpen of agendapunten aanleveren door dit kort te mailen naar: 

info@handboogvlissingen.nl 

ALV 2022 

De ALV wordt over een maand georganiseerd op vrijdag 13 mei om 19:30 

uur en de onderstaande drie punten staan al op de agenda. Iedereen kan 

agendapunten aangeven door deze kort te mailen naar:  

info@handboogvlissingen.nl 

1. Verkiezingen bestuurslid 

Tijdens deze ALV zal er een nieuw bestuurslid worden gekozen. Herman 

heeft aangegeven zijn bestuursfunctie te beëindigen en hierdoor komt er 

een plek vrij. 

Ieder lid tussen de 18 en 70 jaar oud mag zich verkiesbaar stellen voor een 

positie in het bestuur van de vereniging. De kieslijst wordt op het 

mededelingenbord gehangen en zal tevens tijdens de ALV bekend worden 

gemaakt. 

Het is mogelijk je verkiesbaar te stellen door een mailtje te sturen naar: 

info@handboogvlissingen.nl  

2. Aanschaf camera beveiligingssysteem 

Tijdens de lockdown van de coronapandemie is er een nieuw digitaal slot 

op de voordeur gezet zodat meer leden toegang konden krijgen tot het 

clubgebouw buiten de normale openingstijden. Deze vrijheid brengt voor 

de vereniging en de leden wel een risico met zich mee. Als één lid misbruik 

maakt van deze vrijheid dan zal dit alle leden geld kosten. Om dit risico te 

verkleinen is voorgesteld om een beveiligingscamerasysteem aan te 

schaffen en aan te leggen.  

Over de aanschaf en aanleg van dit systeem zal worden gestemd op de ALV 

en alle aanwezigen hebben de mogelijkheid om inspraak te doen op dit 

voorstel. Hieronder de voordelen voor de vereniging, de risico’s en de 

stappen die ondernomen worden om deze risico’s te verkleinen. 

Het plaatsen van een camerasysteem wordt gedaan om de veiligheid op de 

club te kunnen waarborgen en het materiaal van de vereniging en de leden 

te beschermen tegen diefstal, misbruik of vernieling. Dit systeem zal ook 

zekerheid bieden als er vervelende situaties ontstaan op de vereniging, bij 

nood of calamiteiten. 

Dit camerasysteem brengt daarnaast ook risico's en privacygevoelige 

onderwerpen met zich mee. Dit is tevens de reden dat hier op de ALV over 

gestemd gaat worden. 

Om deze, en andere, risico’s te beperken zullen de volgende maatregelen 

genomen worden. Het camerasysteem zal volledig losgekoppeld worden 

van het internet en nooit verbonden worden aan een ander netwerk zodat 

er geen kans bestaat dat iemand toegang heeft zonder dat dit duidelijk is. 

Alleen de zittende voorzitter zal toegang hebben en het bestuur zal, via een 

verzegelde enveloppe, toegang kunnen krijgen als de voorzitter zijn rol niet 

meer kan vervullen. Naast deze maatregelen zal het opslagapparaat 

worden opgeborgen in een afgesloten kast. Verder zal er worden voldaan 

aan de Nederlandse en Europese privacywetgeving met betrekking op het 

opslaan van camerabeelden in sportverenigingen en zal het duidelijk 

gemaakt worden dat er camerabeelden gemaakt worden. 

 

3. Nieuwbouwproject 

Tijdens de ALV zal de huidige status van het nieuwbouwproject worden 

toegelicht. Er zullen concept tekeningen worden gepresenteerd en een 

samenvatting van de gesprekken met de gemeente worden besproken. 

 

Aanpassing rooster donderdag avond 

Sinds het begin van de Coronapandemie heeft de vereniging met een 

wachtlijst voor de basiscursus gewerkt. Nu de Corona maatregelen in de 

sport bijna niet meer merkbaar zijn is deze lijst sterk gegroeid en nu zo 

groot geworden dat potentiële cursisten steeds vaker besluiten iets anders 

te gaan doen als ze de wachttijd te horen krijgen. Om meer mensen de 

kans te geven om aan de basiscursus te beginnen is er in overleg met de 

trainers besloten om donderdag aan twee basiscursus groepen les te 

geven. Deze lessen worden na elkaar gepland en hierdoor is het niet meer 

mogelijk om op donderdag avond na de basiscursus vrij te schieten. 

Aankomende wedstrijden 

Op zondag 24 april zal de 6e club 3D wedstrijd georganiseerd worden. Deze 

begint weer om 10 uur en zal tot ongeveer 3 uur ’s middags duren. De 

laatste kruisboog wedstrijd zal worden geschoten op zondag 8 mei. Op 

deze dagen is het niet mogelijk om gebruik te maken van de 

wedstrijdbanen.  

Open Dag Jeugd 2022 

Op 30 april organiseert de vereniging voor het eerst een Open dag voor de 

jeugd. Ken je iemand die boogschieten een keertje wil proberen dan is dit 

het perfecte moment. Op de dag zullen trainers en ervaren schutters klaar 

staan om iedereen die wil, op weg te helpen en een voorproefje te geven 

van het boogschieten. Deze middag is bedoeld voor (aspirant)schutters tot 

18 jaar. Aanmelden kan voor 22 april bij één van de trainers of via 

secretaris@handboogvlissingen.nl.  

Workshop pijlen maken 

Op vrijdag 11 februari is er een brainstormavond geweest met een groep 

schutters en hieruit is naar voren gekomen dat er vraag is naar een aantal 

workshops over materiaal en onderhoud. Er waren een aantal mooie 

voorstellen gedaan door schutters zoals het maken van pijlen, pezen, 

doelen of bogen 

De eerste van deze workshops zal georganiseerd worden op 7 mei en zal 

gaan over het maken en repareren van pijlen. 

Opgeven kan via onderstaande link. In dit formulier wordt er gelijk een 

inventarisatie gemaakt welk materiaal er nog nodig is en of er nog hulp 

nodig is met de aanschaf van materialen en gereedschap. 

Aanmelden via onderstaande QR-code of link 

https://forms.gle/NRVU4nmNBn2NTWVT8 
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