Algemene ledenvergadering afdeling schieten NSH 2006
Gehouden in ’t Schöpke op maandag 20 november 2006
Aanwezig: B. Leloux, K. Nieuwenhuyse, A. Timpers, J. Brands, H. Ruwe, M. Snoek, G. Baas,
H. de Ruiter en G. de Ruiter
1.

M. Snoek opent de vergadering en heet allen welkom. Met algemene stemmen was
besloten deze vergadering te ad-hoc houden omdat er nu veel schutters aanwezig waren
i.v.m. de hiervoor gehouden Ab Timpers toernooi.

2.

Notulen vorige vergadering ( 14 november 2005). Notulen zijn akkoord bevonden
door de vergadering en bij deze vastgesteld.

3.

Verkiezing afdeling bestuur. Eenieder was herkiesbaar en weer aangesteld als
bestuurslid. G. Baas voorzitter, H. Ruwe Ad-interum voorzitter, H. de Ruiter
penningmeester, F. Kosterink secretaris en M. Snoek kascontrole.

4.

Afgelopen boekjaar en begrotingsvoorstel 2006/2007. Vergadering gaat akkoord met
een begroting zoals deze vorig seizoen is ingediend. Kosten van de BTLS en FNSS
competitie worden rechtstreeks door dagelijks bestuur betaald. Inmiddels ook bekend dat
begroting is toegekend.

5.

Schildje schieten: Evenals het vorige seizoen zal H. de Ruiter deze competitie leiden.
Nieuwe gegadigden worden van schildje voorzien zodra er nieuwe schildjes zijn.

6.

Twentse bond: Afgelopen jaar was voor onze afdeling zeer succesvol. In competitie
schieten ongeveer 18 personen mee in verschillende klassen. Voor aankomend seizoen is
er besloten weer een wedstrijd op onze locatie te houden. Deze zal plaatsvinden van
maandag 5 t/m vrijdag 9 februari en maandag 12 t/m woensdag 14 februari. Er volgt nog
een aparte vergadering voor de tijd. M. Snoek zal samen met H. de Ruiter het
aanspreekpunt voor deze competitie blijven.

7.

FNSS Competitie: Er werd volop meegedaan in deze competitie. 19 Schutters die zich
hadden opgeven. Voor een volgend seizoen zelf de datum van de af te schieten periode in
de gaten houden. De eindverschieting zal plaatsvinden te Nijmegen. Het exacte datum is
nog niet bekend behalve dat het in april plaatsvindt. M. Snoek zal deze competitie weer
begeleiden.

8.

Onderlinge Competitie: H. Ruwe is diegene die deze competitie dit jaar weer zal leiden.
Er is voor gekozen om de scores niet meer te vermelden, maar de verschoten beurten.
Deze zijn zowel voor geweer als pistool te vinden aan het prikbord.

9.

Ab Timpers toernooi: Dit jaar is er volgens de in 2004 bedachte formule begonnen met
gemiddelde te schieten van afgelopen jaren. Aan de hand van de gemiddelden kun je dan
bonus punten verkrijgen. Het toernooi zal volgend jaar plaatsvinden op maandagavond 19
november 2007. M. Snoek zal samen met Ab Timpers dit toernooi begeleiden.

10.

Toezicht op de maandagavond: Eenieder kan onder toezicht van een ervaren schutter
binnen onze vereniging op de maandagavond komen schieten. De jeugd heeft nog steeds
voorang van 19.00 tot 20.00 uur. Feit blijft dat alleen de kluis geopend kan worden door
H. Ruwe, H. de Ruiter en M. Snoek. De nieuwelingen kunnen dan ook niet in de kluis met
wapens komen zonder toezicht. Op de dinsdagavond kan er op aanvraag geschoten
worden .

11.

Rondvraag:
1. Er wordt verzocht om voor alle nieuwe leden die nog niet in het bezit zijn van een
trui om de ze aan te schaffen. De kosten moeten komen deels uit de vereniging,
deels van de schutter. M. Snoek zal informeren naar prijzen.
2. Gevraagd wordt of Wim Bouwmeestertoernooi te Nijmegen in ons programma op te
nemen. Er is hiervoor geen belangstelling.
3. Gevraagd wordt or er een verhaal geschreven kan worden over het gehouden 30 jarig
jubileumfeest van onze afdeling. J.H. Klaver had reeds aangeboden om deze te
schrijven.
4. Gevraagd wordt of de schutters die een speldje gekregen hebben, ter ere van het 25
jaar aangesloten te zijn bij de BTLS, tezamen op de foto gezet kunnen worden. Deze
is een mooie herinnering voor de vereniging.
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