Ledenvergadering 2017 afdeling schieten NSH
Gehouden in ’t Schöpke te Hengelo(O) op maandag 20 november 2017.
Aanwezig: M. Snoek, I. Snoek, H. de Ruiter, E. de Groot,
M. Klaver, C. Brands , B. Jongbloed en I. Bedeker

Afwezig met kennisgeving: T. Landman
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 ( 21 november 2016 ).
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.
Het volgende personen blijven de bestuursfuncties uitvoeren:
Voorzitter: H. de Ruiter
Ad-interum voorzitter: Vacant
Penningmeester: M. Klaver
Secretaris / kascontrole: Vacant
Website en communicatiebeheer: M. Snoek
4. Begrotingsvoorstel 2017/2018
De ingediende begroting van onze afdeling heeft deels goedkeuring gekregen van AB.
De contributie voor de bonden moeten nu door de leden zelf betaald worden.
Van het kapotte pistool is nog niet bekend wat er mee gaat gebeuren. AB heeft nog geen
akkoord gegeven voor reparatie.
5. Ingekomen stukken / Mededelingen
- geen
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6. Ledenvergadering
De ledenvergadering voor onze afdeling voor volgend jaar is vastgesteld op 24 september 2018.
Het boekjaar is voor aankomend seizoen van september 2017 t/m juni 2018.
7. 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.
8. 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.
9. Twentse bond
Dit seizoen schieten wij als vereniging met een nog onbekend aantal schutters mee in deze
competitie. M. Snoek zal het aanspreekpunt voor deze competitie zijn.
10. Postcompetitie Nederlandse Spoorwegen
Net als vorig seizoen schieten wij als afdeling ook dit seizoen weer mee met de postcompetitie.
Dit houd in elke maand 40 schoten in zijn of haar discipline. De standen worden dan per mail
naar de wedstrijdleiding gestuurd. De eindverschieting word dit jaar in Hengelo gehouden op
zaterdag 26 mei 2018. M. snoek zal het aanspreekpunt voor deze competitie zijn.
11. BBQ Schooting Event / BBQ Avond
Deze zal plaatsvinden gehouden op 8 juni 2018. Met meerderheid van de vergadering is er
gekozen is om de het Ab Timpers toernooi formule om te gaan zetten naar het BBQ Schooting
Event. M. Klaver zal het aanspreekpunt voor deze wedstrijd zijn.
Prijzengeld is door middel van inleg van € 1,00 door eenieder te betalen.
De BBQ wordt grotendeels gesponseerd door Hoveniersbedrijf Four Seasons.
Een klein bijdrage p.p. wordt verwacht. Kosten worden z.s.m. bekendgemaakt.
12. Website schietvereniging
Alle gegevens van onze afdeling zijn weer te vinden op www.svnsh.nl
De website wordt gesponsord door Hoveniersbedrijf Four Seasons.
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13. 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
E. 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.
14. Prijsuitreikingen
Vanwege geen toekenning van een begroting afgelopen jaar zijn er geen prijzen beschikbaar.
Prijzen van BBQ Schooting Event worden evenals de gesponsorde prijzen worden uitgereikt
tijdens de jaarlijkse BBQ.
15. Rondvraag
Geen
16. Sluiten vergadering
Voorzitter H. de Ruiter dank allen voor de komst en sluit de vergadering.

Datum: Hengelo, 20-11-2017
Notulist: M. Snoek
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