Ledenvergadering 2015 afdeling schieten NSH
Gehouden in ’t Schöpke te Hengelo(O) op maandag 23 november 2015.
Aanwezig: M. Snoek, I. Snoek, H. de Ruiter, B. Jongbloed, E. de Groot,
M. Klaver, J. Klaver en J. van Kruining.
Afwezig met kennisgeving: F. Isfordink

1. Opening vergadering
Voorzitter H. de Ruiter opent de vergadering en heet allen welkom. Aangezien er geen voltallig
bestuur is neemt M. Snoek deze avond het woord.
2. Notulen vorige vergadering ( 24 november 2014 ).
De laatste notulen kunt u het gehele schietseizoen vinden aan het informatiebord.
De notulen zijn akkoord bevonden door de vergadering en bij deze vastgesteld.
3. Verkiezing afdeling bestuur.
H. de Ruiter blijft voorzitter. Na overlijden van H. Beuker is het penningmeesterschap
opgenomen door M. Klaver. Vooralsnog wordt er geen kasboek bijgehouden tot er een begroting
is afgegeven. De taken Ad-interum voorzitter alsmede secretaris / kascontrole blijven vacant.
4. Begrotingsvoorstel 2015/2016
De ingediende begroting van onze afdeling kan niet doorgaan aangezien de gehele financiën van
de vereniging onder de loep liggen na zware verliesgevende cijfers van afgelopen boekjaar.
Wanneer er dringend iets nodig is kan dit aangevraagd worden bij AB. Voor dit schietseizoen
hebben wij nog de benodigde materialen voorhanden. De prijzen worden echter uitgesteld.
5. Ingekomen stukken
- De BBQ wordt gehouden op 27 mei 2016
- Ziekenbezoek word opgepakt door John en Marjolein

- Dit jaar bestaat onze afdeling 40 jaar. Er wordt nog gezocht naar een passelijke viering.
- De ledenvergadering 2016 vind plaats op de maandag in week 47.
6. Four Seasons Tournament
De organisatie is in handen van M. Snoek. De bedoeling is dat iedere schutter in zijn of haar
discipline 4 serie van 40 schoten op vaste avond schiet. De datums van de schietavonden hangen
boven aan het prikbord. Het prijzengeld wordt gesponsord door Hoveniersbedrijf Four Seasons.
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7. Schildje schieten
Evenals het vorige seizoen zal H. de Ruiter deze competitie leiden. De leden die nog een schildje
hebben hangen worden verzocht om deze vol te schieten. Eventuele nieuwe gegadigden kunnen
spelregels op wandbord terugvinden. Nieuwe penningen worden besteld wanneer mogelijk is.
8. Twentse bond
Dit seizoen schieten wij als vereniging met 3 schutters in de H en A klasse mee in deze
competitie. M. Snoek zal het aanspreekpunt voor deze competitie zijn. We inventariseren of alle
ingeschreven leden nog willen schieten bij de BTLS.
9. Onderlinge Competitie
B. Jongbloed 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. Eenieder moet zijn of haar kaarten zelf pakken uit de bak van OC.
Helaas is er door overlijden van H. Beuker geen gegeven van afgelopen jaar beschikbaar.
Hierdoor kunnen wij geen prijzen uitreiken.
10. Ab Timpers toernooi
Dit jaar is er ook voor gekozen om 10 pistool en 10 geweer schoten te schieten op een
schietkaart waarop iedereen evenveel kans heeft om te winnen.
De eerste prijs is gewonnen door B. Jongbloed. Deze word in later stadium uitgereikt.
M. Snoek het aanspreekpunt voor deze wedstrijd zijn.
11. Website schietvereniging
Alle gegevens van onze afdeling zijn weer te vinden op www.svnsh.nl
De website wordt gesponsord door Hoveniersbedrijf Four Seasons.
12. 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.
De grote kluis (met cijfercombinatie) kan alleen nog maar geopend worden door
Emiel de Groot, H. de Ruiter en M. Snoek. De kleine kluis wordt geopend met een sleutel.
Op de dinsdagavond kan er op aanvraag geschoten worden.
13. Rondvraag
Geen
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14. Prijsuitreikingen
Geen
15. Sluiten vergadering
Voorzitter H. de Ruiter dank allen voor de komst en sluit de vergadering.

Datum: Hengelo, 23-11-2015
Notulist: M. Snoek

Bestuur afdeling schieten NSH:
Voorzitter : H. de Ruiter
Ad-interum voorzitter : Vacant
Penningmeester : M. Klaver
Secretaris / kascontrole : Vacant
Website en communicatiebeheer : M. Snoek

Schietvereniging Nederlandse Spoorwegen Hengelo

