Algemene ledenvergadering afdeling schieten NSH 2011
Gehouden in ’t Schöpke op maandag 21 november 2011
Aanwezig: M. Snoek, H. de Ruiter, G. de Ruiter, J. Visser, B. Jongbloed, N. Siccema, A. Timpers,
E. de Groot, H. Beuker, H. Meulenbroek en J.k. van Steenbergen.

1.

M. Snoek opent de vergadering en heet allen welkom. Aangezien er geen voltallig
bestuur is neemt M. Snoek deze avond het woord.

2.

Notulen vorige vergadering ( 15 november 2010). Notulen zijn akkoord bevonden
door de vergadering en bij deze vastgesteld.

3.

Verkiezing afdeling bestuur. Aftredend is M. klaver als voorzitter.
Voorstel is om B. Jongbloed aan te stellen als nieuwe voorzitter (met goedkeuring AB).
De volgende bestuurleden waren weer herkiesbaar en weer aangesteld als bestuurslid.
H. Beuker als penningmeester.
De taken Ad-interum voorzitter alsmede secretaris / kascontrole blijven vacant.

4.

Afgelopen boekjaar en begrotingsvoorstel 2010/2011.
Vergadering gaat akkoord met een begroting zoals deze vorig seizoen is ingediend.
Kosten van de BTLS competitie worden rechtstreeks door dagelijks bestuur
betaald. Er is nog niet bekend of de begroting is toegekend door AB.

5.

Ingekomen stukken: Er zijn geen stukken binnengekomen.

6.

Schildje schieten: Evenals het vorige seizoen zal H. de Ruiter deze competitie leiden.
Nieuwe gegadigden kunnen spelregels op wandbord terugvinden.

7.

Twentse bond: Dit seizoen schieten wij als vereniging met ongeveer met 3 schutters
in verschillende klassen mee in deze competitie.
M. Snoek het aanspreekpunt voor deze competitie zijn.

8.

FNSS Competitie: De competitie is komen te vervallen doordat er te weinig schutters
overbleven binnen de NS-verenigingen.

9.

Onderlinge Competitie: H. Beuker is diegene die deze competitie dit jaar 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.
Besloten is dat de kaarten nu op naam uitgedeeld gaan worden in eigen map.

10.

Ab Timpers toernooi: De opkomst van de was dit jaar in tegelstelling met afgelopen
jaren redelijk goed vertegenwoordigd. Er is dit jaar dan ook voor gekozen om 10 pistool
en 10 geweer schoten te schieten op een soort van gelukskaarten.

11.

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 voorrang van 19.00 tot 20.00 uur. Feit blijft dat alleen de kluis geopend kan
worden door H. de Ruiter, B. Jongbloed 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 .

12.

Rondvraag:
* Geen

Hengelo, 21-11-2010
Notulist: M. Snoek
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