
NIEUWSBRIEF 

GESLOTEN 

kerstavond 

dinsdag 24 dec.  

oudejaarsavond 

dinsdag 31 dec. 

is het clubge-

bouw gesloten. 

 

 

 

 

Inloop dagen 

Elke eerste 
zondag van de 
maand van 
10:00 uur tot 
13:00 uur. 
 
 
 
 
 
Militair Pistol 

Elke eerste 
woensdag van 
de maand, van-
af 20:00 uur. 
 
 
 
 
 
Service Pistol 

Elke zondag van 
11:30 uur tot 
13:00 uur en 
elke derde 
woensdag van 
de maand, van-
af 20:00 uur. 
 
 
 
 
 
Zwartkruit 

Elke tweede 
woensdag van 
de maand, van-
af 20:00 uur. 

december  2019 

Schietsportvereniging ‘t Veen 

Facebook 

Website 

Documentatie 

Open dag 

16 November hebben we voor het eerst sinds 2 jaar weer een open dag gehouden. Na een aanvan-

kelijk trage start mochten we ons verheugen in een behoorlijke belangstelling waarbij diverse kandi-

daten direct de inschrijfformulieren hebben meegenomen. Wordt vervolgd… 

 

Veiligheid voor alles 

Misschien had  je het al gemerkt, onze onderhoudsploeg heeft in één keer alle noodverlichting ver-

vangen. Wij hebben gekozen voor led-verlichtingsarmaturen speciaal ontwikkeld voor de wat grotere 

ruimten met een extreem hoge lichtopbrengst. Daarmee kunnen we weer jaren vooruit en met een 

gerust hart schieten. 

 

Kerstschieten 

Dit jaar gaan we weer als vanouds kerstschieten op zondag 22 december vanaf 10:00 uur. Daarbij 

kan op diverse doelen geschoten worden waaronder kerstballen, een variant van gelukkaarten, bal-

len in de kerstboom en uiteraard de boom zelf om zien te krijgen. 

 

Verenigingscompetitie  

Het lijkt een beetje vergeten maar de verenigingscompetitie is voor verlofhouders verplicht. Dit  

artikel staat daarover in de CWM 2018: 

Art. 7 De vereniging organiseert voor de verlof houdende leden die niet reeds aantoonbaar op hoger 

wedstrijdniveau de schietsport beoefenen, een verplichte interne competitie, waaraan verlofhouders 

tenminste 5 keer per jaar deelnemen. De deelname wordt tevens als schietbeurt geteld. De verplichte 

deelname geldt niet voor verlofhouders die zijn opgenomen in één of meerdere KNSA-ranking 

overzichten, overeenkomstig het KNSA Ranking-reglement. 

Doe je dat niet dan breng je jezelf in een lastige positie omdat het “aannemelijk belang”  tot het voor-

handen hebben van vuurwapens is komen te vervallen. BW mag je verlof niet verlengen en  je wa-

pens zullen worden ingenomen mochten zij daar achter komen. Je brengt ook de vereniging in een 

lastige positie, wij zijn gehouden aan de KNSA richtlijnen in deze: Als in Januari  2020 geconstateerd 

wordt dat er niet is deelgenomen wordt de schutter eenmalig gewaarschuwd. Is het jaar daarop dit 

nog niet in orde dan moeten wij als vereniging afscheid nemen van de schutter.  

Voor een eerste verlof geldt dat aantoonbaar moet worden deelgenomen aan de competitie in de 12 

manden voorafgaand aan de aanvraag. Uiteraard is het een en ander ter beoordeling van het be-

stuur, die mag weigeren want in het huishoudelijk reglement staat al jaren dat deelname aan de com-

petitie verplicht is. Die verplichting hebben we juist in het leven geroepen om bovengenoemde pro-

blemen voor de schutter te voorkomen.  

Kortom doe gewoon mee en laat het niet zover komen. 

 

Nieuwe vuurwapens 

Na decennia trouwe dienst hebben we afscheid genomen van de vorige generatie Browning sportpi-

stolen. Hiervoor in de plaats zijn 2 fonkelnieuwe Browning Buckmark sportpistolen gekomen en een 

fonkelnieuwe Beretta Target. Tevens zal het arsenaal nog worden aangevuld met een Hammerli 

sportpistool (wordt verwacht). Kortom elke schutter kan naar hartenlust met een diversiteit aan nieu-

we wapens oefenen . 

http://www.schietvereniging-het-veen.nl/documentatie/
http://www.schietvereniging-het-veen.nl/
https://www.facebook.com/tveenmusselkanaal/

