
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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Prijsverlaging 

Met ingang van 1 juli 2019 wordt de waarde van de munten aangepast. De waarde van de munt 
wordt weer gelijkgesteld aan de waarde van eind 2018. Dat wil zeggen 7 munten voor € 10,00, 
14 munten voor € 20,00, 35 munten voor € 50,00 en 3 munten voor € 5,00. 
 
Dit naar aanleiding van de ALV van 11 april 2019, waarin door een aantal leden gevraagd werd om 
de laatste verhoging van € 0,24 per munt van 01-01-2019 nog eens te bekijken, omdat de nieuwe 
prijs voor een munt als te hoog werd ervaren.  
 
De prijs was met ingang van 1 januari 2019 juist verhoogd, om de vereniging ook voor de nabije toe-
komst qua liquide middelen gezond te houden en aantrekkelijker te maken voor nieuwe leden. Om dit 
niveau te bereiken zijn er investeringen nodig, (gesproken is over een 50 meter baan en een klap-
schijfinstallatie) maar ook vervangingsinvesteringen zoals dakrenovatie en vervanging van cv ketels, 
alsmede compensatie van kostenverhoging van het btw lage tarief van 6 naar 9% per 1 januari 2019. 
 
Het terugbrengen van de prijs betekend “bij het huidige bestedingspatroon van de leden” dat de ver-
eniging per jaar gemiddeld € 1.250,00 minder overhoudt. Omgeslagen over het ledenbestand komt 
dat neer op een € 12,00 per persoon per jaar. 
 
Het bestuur is vooralsnog bereid om aan het verzoek tegemoet te komen, omdat zij van mening is 
dat alle leden zich thuis horen te voelen in de vereniging, en dat het inkomsten en uitgaven beleid 
van de vereniging gedragen wordt door de leden.  
 
Onderkend wordt tevens wel dat hierdoor een grotere druk komt te liggen op het vergroten van de 
inkomsten van de vereniging, een hogere financieringsbehoefte bij (her)investering met hogere  ren-
tekosten, en wellicht uitstel van gewenste (her)investeringen mocht de financiering hiervan niet slui-
ten. 
 
Mocht in een later stadium blijken dat de prijsstijging toch nodig is om een gezonde financiële basis 
van de vereniging voor nu en in de toekomst te waarborgen, dan zal deze beslissing  alsnog worden 
doorgevoerd. 
 
 

Inloop dagen 

Schietsportvereniging het Veen organiseert vanaf heden inloop dagen voor belangstellenden. Op de-
ze dagen wordt volop gelegenheid geboden op een laagdrempelige manier kennis te maken met de 
schietsport. Klik hier voor de folder en stuur hem door! 

 

http://www.schietvereniging-het-veen.nl/wp-content/uploads/2019/07/Flyer-inloopdagen-3.pdf
http://www.schietvereniging-het-veen.nl/documentatie/
http://www.schietvereniging-het-veen.nl
https://www.facebook.com/tveenmusselkanaal/

