
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. 

september 2019 

Schietsportvereniging ‘t Veen 

Facebook 

Website 

Documentatie 

Wijziging CWM 

Sinds 28 augustus 2019 zijn lange vuurwapens uitgerust met een magazijn groter dan 10 patronen 

en korte vuurwapens uitgerust met een magazijn groter dan 20 patronen verboden e.o. discutabel 

(geldt o.a. voor de .30m1, CZ805 etc..). Heb je zo’n wapen met te groot magazijn dan moet je hier-

voor bij de eerstvolgende verlenging een nieuw verlof aanvragen (WM3). 

 

Handgeschreven documenten worden niet meer verwerkt. 

Omdat papieren met pen in te vullen documenten vaak onleesbaar zijn en steeds vaker door BW ge-

weigerd worden kunnen alleen nog op de PC ingevulde documenten behandeld worden. 

Een ieder wordt verzocht verlofaanvragen etc.. op de site in te vullen. 

De documenten op de site zijn speciaal ontworpen en in te vullen via een PC, bovendien kun je ze 

ook nog opslaan voor hergebruik. 

Vergeet niet kopieën en de benodigde begeleidende documenten te mailen naar het secretariaat. 

Het secretariaat heeft dan ruim de tijd dit te beoordelen en snel af te handelen.  

Mocht je problemen ondervinden met het inloggen op onze site, laat het dan even weten aan het se-

cretariaat. 

Benodigde in te vullen formulieren 

1. Aanvraag verlof 

- Checklist Aanvraag verlof, WM3, opdracht aankoop,  

2. Aanvraag bijschrijving 

3. Aanvraag overschrijving andere schutter 

4. etc. 

Aanvragen kunnen alleen behandeld worden indien alle stukken aanwezig zijn. 

 

Klapschjjf 

Zoals al eerder werd aangekondigd, is het bestuur van plan een klapschijfinstallatie aan te schaffen. 

Dit systeem biedt een scala aan mogelijkheden voor de sterk in opkomst zijnde dynamische discipli-

nes binnen de schietsport en een opstap naar overige bekende statische en dynamische disciplines 

zoals Sport Pistool, Standaard Pistool, Olympisch Snelvuur, EPP, PPC 1500, PP1, NPSA, Parcours-

schieten, diverse IPSC disciplines, enz. 

Aangezien niet alle leden van de vereniging weten wat er met dynamische disciplines wordt bedoeld, 

zullen er in de kantine opnames van dergelijke disciplines te zien zijn. Ook nu is het al voor alle leden 

mogelijk om aan dynamische disciplines (Militair Pistool en Service Pistool) binnen de vereniging 

deel te nemen en zelf eens te ervaren wat dit inhoudt, wellicht dat ook u interesse in deze tak van 

schietsport krijgt  

Het is belangrijk dat de vereniging investeert in deze nieuwe toepassingen binnen de schietsport. 

Met name nieuwe leden zijn geïnteresseerd in deze nieuwe disciplines en vinden het een welkome 

toevoeging op het standaard kaarten schieten. 

Om aantrekkelijk te blijven voor (nieuwe) leden zal de vereniging deze disciplines moeten kunnen 
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bieden, zodat we in ieder geval niet achter blijven bij andere verenigingen die deze stap al eerder 

hebben gemaakt. In dit geval kan het niet meedoen, zelfs verlies van leden betekenen. 

De kosten van de aanschaf voor de installatie, met een verwachte levensduur van minstens 20 jaar,  

en het jaarlijks onderhoud, zullen een begrote last van nog geen € 400,00 per jaar betekenen . De 

verwachting is dat we door de aanschaf een toename tegemoet kunnen zien van 4 leden per jaar, 

en (ook zeer belangrijk) geen wegloop van leden. Alleen al door de additionele toename van het 

aantal leden zullen de te verwachten jaarlijkse kosten voor de aanschaf en onderhoud al gecompen-

seerd worden.  

Daarnaast is het tevens mogelijk om KNSA wedstrijden voor deze disciplines uit te schrijven, het 

daarbij behorend inschrijfgeld levert dan weer een welkome bijdrage aan de verenigingskas.  

Ook niet onbelangrijk is, dat hierdoor de nationale competitie en het wedstrijdelement van de schiet-

sport binnen de vereniging wordt benadrukt en meer mogelijkheden biedt om samen te werken met 

anderen verenigingen.  

Zin om eens mee te doen, of iets meer te weten over deze leuke disciplines, laat het weten aan de 

bar in de kantine. 
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