
Beste schutters, 

Nu de herfst zijn intrede doet is het weer tijd voor het winter wedstrijdseizoen, de jaaragenda is 

gepubliceerd op de website en aankomende vrijdag (16 september) zal er een overleg zijn op de 

vereniging over de veiligheid op de club. Ook is de wedstrijdplanning voor de 18 meter binnen 

competitie is bekend gemaakt. 

Vergadering veiligheid binnen de vereniging 16 september 2022 

Op 31 juli 2022 is de keuze gemaakt het 3D parcours te sluiten, dit na een te groot aantal meldingen van 

onveilig schietgedrag. Zoals aangegeven zal vrijdag 16 september om 19:30 een vergadering 

plaatsvinden om hier met alle leden samen een oplossing voor te vinden zodat het parcours weer open 

kan. 

 

Jaaragenda  

Om voor iedereen een goed overzicht te bieden wat gaande is binnen de vereniging en wat er gaat 

komen, is er een jaaragenda gemaakt. Deze agenda geeft aan wanneer er wedstrijden en activiteiten 

zijn, maar ook wanneer bijvoorbeeld de club gesloten is. De agenda wordt waar nodig is bijgewerkt, 

hiervan wordt in de nieuwsappgroep altijd een melding gegeven. De QR-codes voor de nieuwskanalen 

hangen op de club. 

 

Wedstrijdprogramma indoorcompetitie 

Dit jaar gaat de indoorcompetitie op 18 meter weer als vanouds van start. 7 wedstrijden zijn verdeeld 

over 3 locaties in de regio. Dit betekent dat in week 39 en week 45 de baan op woensdag, vrijdag en 

zondagochtend gereserveerd is voor de indoorcompetitie.  Vrij schieten mag buiten, maar er kan de 

gehele avond geen gebruik worden gemaakt van de binnenbaan. 

Onderaan de nieuwsbrief vind je het volledige wedstrijdprogramma van deze competitie. 

  

Camera beveiliging systeem 

Tijdens de ALV van 13 mei 2022 is met meerderheid van de stemmen overeengekomen dat we een 

camera beveiliging systeem zouden aanschaffen en installeren. Wie goed heeft opgelet heeft de camera 

en de stickers al zien hangen. De binnen camera hangt en werkt, de camera's buiten worden binnenkort 

ook geïnstalleerd. 

 

Bestuur en vrijwilligers 

Corneille heeft zijn functie als bestuurslid per direct opgezegd. Hiermee komt er veel druk te staan op de 

overige bestuursleden en zullen in de toekomst niet alle taken en evenementen zoals bijvoorbeeld de 



3D competitie, oliebollen schieten of andere activiteiten georganiseerd kunnen worden zoals 

voorgaande jaren. Als er geen vrijwilligers zich aanmelden zullen deze evenementen helaas niet door 

kunnen gaan en komen te vervallen.  

 

 

Namens het bestuur, 

Kevin Rouw 


