
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. 
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Corona regels 

CTB bewijs nodig schietoefeningen: 

Vanaf 6 november geldt om toegelaten te worden tot de schietvereniging dat het verplicht is een Co-

rona toegangsbewijs CTB  te tonen zijnde een vaccinatiebewijs =QR code, herstelbewijs of negatieve 

testuitslag. Er zijn uitzonderingen, zie de banner op onze website.  Het bestuur van de vereniging is 

verplicht te (laten) controleren. 

Privacy: 

Er doen fabeltjes de ronde over privacy m.b.t. de QR code, ondanks dat zoals met bijna alles volop 

met de QR code wordt gefraudeerd is de privacy nimmer in het geding. Het omgekeerde is het geval, 

de QR code is wereldwijd geaccepteerd juist vanwege de hoge mate van privacy bescherming. 

CTB fabeltje: 

Een CTB helpt niet tegen corona. Beste schutters houdt het hoofd koel, ga geen onzinnige discus-

sies aan maar wees nuchter en kijk gewoon eens om je heen. Waar vinden plotselinge uitbraken 

plaats, waar in Nederland zijn de gigantische besmettingshaarden en hoe zou dit komen?  Waar de 

CTB verdwijnt is waar de besmetting verschijnt en dat geldt wereldwijd. 

Mondkapjes: 

In binnenruimten, horeca en dergelijke, dus ook op de schietvereniging hoeven deze niet te worden 

gedragen omdat een geldige CTB de kans aanzienlijk verkleint dat men besmet is. Daarnaast geldt 

voor alle aanwezigen dat als je met een besmet persoon in aanraking komt de kans veel kleiner is 

dat je daar ernstig ziek van wordt. Een geldige CTB werkt dus tweezijdig dat doe je niet alleen voor 

jezelf, dat doe je voor elkaar! 

Competitie Noord 

Competitie noord, een gezellige onderlinge wedstrijd tussen 8 verenigingen gaat weer van start in 
Januari 2022 (zie onze website). Doe ook mee en proef eens de sfeer op andere verenigingen. 

Nieuwe verwarming: 

Sommige hebben het als gemerkt maar beide verwarmingsketels in het verenigingsgebouw zijn ver-

vangen, de oude ketels waren bijna 30 jaar oud dus die hebben het goed gedaan; 

Basistrainers: 

Vanwege de grote toeloop van nieuwe schutters willen we leden die het leuk vinden om les te geven 

en daar tijd voor willen vrijmaken, een opleiding tot basistrainer van de KNSA laten volgen. Heb je 

belangstelling kom dan even langs. 

Kosten speciale schietoefeningen: 

Vanwege kostenverschil op de woensdagavond en de zondag komen er steeds minder schutters op 

de woensdagavond. Daarom worden de kosten gelijkgetrokken: 

In het vervolg zijn de kosten op alle dagen voor: 

MP en ZK = 1 munt per keer per deelnemer. 

SP = Ieder koopt eigen kaarten en plakkers. Kaarten 1 munt per 2 stuks (groot of klein), het kopen 

van kaarten en plakkers is niet verplicht maar dan moet 1 muntje voor deelname betaald worden. 

Wijziging huishoudelijk reglement 

Art. 33 Wapens en toebehoren dienen altijd in de wapenkamer te worden gestald. 

De vereniging is niet verantwoordelijk voor de daar achtergelaten eigendommen. 

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

