
NIEUWSBRIEF 

Inloop dagen 

Op afspraak, 
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 2020 

Schietsportvereniging ‘t Veen 

Facebook 

Website 

Documentatie 

Covid- 19 

Het was even wennen met alle corona maatregelen maar we zijn weer volledig geopend, alle schut-
ters kunnen ongehinderd hun sport beoefenen. Uiteraard blijft waakzaamheid geboden met name 
met betrekking tot de onderlinge afstand van 1,5 meter. 

 

 

Baancommandanten gevraagd 

Wil je ook een steentje bijdragen aan de vereniging? Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe baan-
commandanten. 

Als baancommandant houdt je toezicht tijdens schietoefeningen, in tegenstelling tot een bestuurs-
dienst is dit slechts 2 uur per openingsperiode en vaak kan ook iemand anders wel even voor je 
waarnemen zodat je ook zelf kunt schieten. Meldt je aan! 

 

 

Kantine geopend 

In tegenstelling tot wat sommigen denken is de kantine volledig open, na het schieten kun je daar 
dus gewoon naar toe. Let op! vanwege het eenrichting verkeer op de vereniging moet je wel even 
buitenom lopen, maar dat kan geen belemmering zijn. 

 

 

Algemene Ledenvergadering 

In verband met Covid- 19 heeft de overheid de mogelijkheid gecreëerd om de ALV uit te stellen, om-
dat het opleggen van beperkingen betreffende het aantal aanwezige leden niet mag en daardoor de 
kantine mogelijk niet groot genoeg is om aan de 1,5 meter regel te kunnen voldoen, maken we mo-
menteel gebruik van die mogelijkheid. 

Een andere mogelijkheid, de ALV schriftelijk houden, met behulp van video etc.. stuit op dusdanige 
praktische problemen dat ook die mogelijkheid momenteel niet te realiseren is. Wordt vervolgd… 

 

Vragen stellen 

Heb je vragen, of problemen op de vereniging, of andere kwesties die om een oplossing vragen? stel 
ze gerust aan het dienstdoend bestuurslid, schriftelijk of anoniem mag uiteraard ook. 

Let op: de ALV is bedoeld voor het stellen van beleidsvragen dus algemene vragen horen hier niet 
thuis. 

 

 

Belangrijk 

Door COVID19 gaan veel dingen anders, dit betekend echter niet dat de regels veranderd zijn. Deel-

name aan en afronden van een discipline van de interne competitie is nog steeds de plicht van elke 

schutter. De vereniging moet aan bijzondere wetten melden indien aan deze verplichting niet wordt 

voldaan met als mogelijk gevolg dat het verlof niet verlengd of ingetrokken wordt.  

Ook voor de aanvraag van een verlof of het bijschrijven van een wapen zal bijzondere wetten niet 

meewerken als het jaar, voorafgaand aan de aanvraag, een discipline van de interne competitie niet 

afgerond is. 

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

