
 

 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022  
 

Oliebollenschieten 17 december 

Het heeft een paar jaar niet door kunnen gaan maar hij is er weer. De 

jaarlijkse oliebollenverschieting wordt weer georganiseerd op 17 

december 2022! Het begint om 19:30 en we gaan er weer een feest van 

maken met veel oliebollen. Opgeven wordt zeer gewaardeerd zodat we 

ongeveer weten hoeveel ballen er moeten komen en kan via een mailtje 

naar secretaris@handboogvlissingen.nl of door je naam te zetten op de 

lijst op de club. 

 

 

 

 

 

Najaar ALV 2022 

Op vrijdag 23 december om 19:30 ’s avonds zal de najaars algemene 

ledenvergadering worden georganiseerd. Alle leden zijn welkom om op 

deze vergadering samen te kijken hoe we het aankomend jaar de 

vereniging vooruit kunnen helpen. Er zal overlegd worden over het 

aankomend jaar en de lange termijndoelen van de vereniging en de focus 

van de vergadering zal liggen op de toekomst. 

 Bestuursverkiezingen 

Het afgelopen jaar hebben meerdere bestuursleden hun functie opgezegd 

waardoor er ruimte is gekomen in het bestuur. Onderstaande leden 

hebben zich al opgegeven voor het bestuur maar iedereen is welkom om 

zich aan te melden. Op de ALV zal er een verkiezing plaatsvinden en zal 

besloten worden wie het bestuur gaan vormen voor de aankomende jaren. 

Pepijn de Leeuw en Kevin Passchier hebben zich al aangemeld voor een 

bestuursfunctie (Pepijn als penningmeester en Kevin als algemeen 

bestuurslid). Ieder lid tussen de 18 en 70 jaar kan zich verkiesbaar stellen 

door een mailtje te sturen naar info@handboogvlissingen.nl 

Overige punten ALV 

Op de ALV zullen verder onderstaande punten worden besproken: 

- Barprijzen 
- Contant geld alleen nog tijdens wedstrijden of evenementen 
- Nieuwbouw en situatie sportpark Baskensburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritthem 2023 

Het antwoord op de vraag of de 3D wedstrijd in Ritthem komend jaar door 

kan gaan blijft helaas onbeantwoord. De contacten met Staatsbosbeheer 

moeten opnieuw opgebouwd worden, een proces wat stroef verloopt. De 

boswachter die blindelings onze vergunning verstrekte is met pensioen en 

er is nog geen nieuwe boswachter voor deze regio. Er wordt gekeken naar 

alternatieve locaties en geprobeerd om omstreeks maart een 3D wedstrijd 

te organiseren 
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