
NIEUWSBRIEF 

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. 
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Schietsportvereniging ‘t Veen 

Facebook 

Website 

Documentatie 

Ledverlichting 25m baan  

Sommigen viel het op, anderen niet doch onze stroommeter meter merkte het wel. Onze onder-

houdsploeg  is er in geslaagd in één keer alle TL verlichting op de 25m baan vervangen door Philips 

led lampen. Door het tevens overbruggen van de starters in de TL-armaturen is het stroomverbruik 

meer dan gehalveerd en is deze investering in minder dan 3 jaar terugverdiend. 

 

 

Waarschuwing E-screener 

Omdat het afleggen-/gebruiken van de E-screener  voor verlofhouders twéé jaar is opgeschort, kan 

‘als je hem gedaan en betaald hebt’ het bedrag worden teruggevorderd. Doe dat niet!, je loopt het 

risico dat de uitslag wordt vernietigd en je hem dan opnieuw moet doen. 

De uitslag van de E-screener zit bij BW in je dossiermap en voor altijd in het computer-

registratiesysteem. 

 

 

Beperkingen 

Kun je vanwege beperkingen de verenigingscompetitie niet volgens de officiële regels verschieten? 

Geen probleem, vermeld dan op de kaarten dat je in de BM competitie (Buiten Mededinging) schiet. 

 

 

KNSA pasjes 

De nieuwe KNSA pasjes zijn binnen en kunnen worden opgehaald aan de bar. Als je verlofnummer 

nog niet op de lijst is ingevuld doe dat dan s.v.p. alsnog even, dan is dat ook weer compleet. 

 

 

Lidmaatschapsgeld 

Voor het eerst sinds jaren heeft de KNSA geen verhoging van de kosten voor het lidmaatschap door-

gevoerd. Ook het bestuur van de vereniging ziet geen reden de lidmaatschapsgelden aan te passen, 

kortom geen verhoging dit jaar. 

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

