Nieuwsbrief wedstrijdcommissie SV Beilen
Nr. 1
Beilen: 17 december 2014
Beste collega schutters,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief namens de wedstrijdcommissie.
Naar aanleiding van diverse ontvangen suggesties en verzoeken gaan wij deze nieuwsbrief
per email naar de leden van de SV Beilen versturen. Het is gebleken dat niet iedereen de
berichten op de publicatieborden leest en/of de Tv-presentatie in de kantine bekijkt. Maar
ook dat diverse leden graag op de hoogte willen worden gehouden wat er buiten de
vereniging te doen is.
Hieronder volgt een kleine toelichting waaruit de inhoud van deze nieuwsbrief zal bestaan.
*

Aankondigingen, uitnodigingen, herinneringen uitslagen van (interne) SV Beilen
wedstrijden en competities, trainingen, kennismakingsavonden voor een nieuwe
discipline, enz. enz.

*

Communicatie en verspreiding van uitnodigingen voor wedstrijddeelname van andere
(externe) verenigingen. Maar ook de deelname aan KNSA districts- en landelijke
kampioenschappen en kwalificaties (mocht dit relevant zijn voor onze leden).

*

Overzicht met de geplande activiteiten welke gehouden worden in “het Schiethuus”.

*

Verzoeken om u op te geven als vrijwilliger om mee te willen helpen tijdens
wedstrijden en/of andere activiteiten. Uw hulp en inzet is tenslotte altijd welkom en
is zeer gewaardeerd.

De wedstrijdcommissie doet haar best om zo veel mogelijk data te verzamelen en relevante
uitnodigingen met u te delen. Mocht u zelf een uitnodiging ontvangen van een andere
vereniging of evenement en deze graag wilt delen met uw collega leden/schutters dan kunt
u het aan ons doorgeven.
Per activiteit zal eventueel apart worden aangegeven hoe, waar en wanneer u zich er voor
kunt opgeven. Of u zal verwezen worden naar de desbetreffende uitnodiging.
De frequentie van deze nieuwsbrief is zeer sterk afhankelijk van het beschikbare en aangeleverde materiaal.
Hieronder treft u een “voorlopig” overzicht aan met de geplande wedstrijden en/of
activiteiten.
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Agenda 2015:
*
*
*

8 & 9 januari
7 & 8 mei
4 & 5 september

Open/Ranking MP wedstrijd
Service Pistol
5-Schots luchtpistool
Planning 2015:

*
*

Najaar (medio oktober)
2 April & 21 Mei (voorlopig)

GKG/MIL geweer
Speciaal interne competitie evenement verdeeld over
afzonderlijke 2 dagen voor alle leden. Met leuke
prijzen. Nadere informatie volgt.

Berichten & verzoeken:
* VRIJWILLIGERS GEZOCHT:
Voor de MP wedstrijd op 8 & 9 januari kunnen we nog een paar vrijwilligers gebruiken.
Mocht je belangstelling hebben om mee te helpen geef je dan op bij de wedstrijdcommissie. Dit kan bij Sophia van Slochteren en Peter Stuart.
* Uw aandacht voor:
Zet uw naam op uw ingeleverde kaarten/schijven er worden wekelijks nog steeds kaarten
ingeleverd voor de internecompetitie zonder vermelding van een naam. Deze kaarten
kunnen we helaas niet meetellen, voorkom misverstanden ==> zet uw naam op de kaart!
* Uitslag Schiethuus Bokaal (17-12-2014)
De aanwezige deelnemers van de SV-Beilen hebben de eer van de SV-Beilen weer vol
overtuiging weten te hoog te houden. Het COM had een gemiddelde score van 165,1
punten en de SV-Beilen had een score van 177,4 punten. Het was buiten de resultaten
om een zeer gezellige en geslaagde avond, het COM verwende de deelnemers met een
rijkelijke hoeveelheden snacks.
Voorstellen en suggesties:
Mocht u zelf ook een leuk idee hebben om een bepaald evenement te organiseren, of u wilt
graag een speciale discipline uitproberen of een andere leuk idee hebben dan kunt u deze
met ons delen. Is een en ander te realiseren en voldoet deze aan de mogelijkheden welke
wij binnen de vereniging kunnen en mogen faciliteren dan zullen wij dit zeker oppakken.
Deel uw ideeën of suggesties dan met het bestuur en/of de wedstrijdcommissie.
Wij hopen u met deze 1e nieuwsbrief een beetje te hebben geïnformeerd wat u van ons in
2015 kunt verwachten.
Met vriendelijke groet en plezierige feestdagen gewenst.
Wedstrijdcommissie SV-Beilen

Bijlage: 1 uitnodiging van een andere vereniging
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