Nieuwsbrief wedstrijdcommissie SV Beilen
Beilen: 24 april 2015
Beste collega schutters,
Als eerste een bestuurlijke mededeling:
Op dinsdagavond 14-04-2015 is door een zeer oplettende baancommandant tijdens het schoon
maken van de 50 meter baan ongebruikte .22LR munitie gevonden. Dit is vanzelfsprekend uit den
boze en buitengewoon onacceptabel! Aan alle schutters dan ook het dringende (herhaalde) verzoek
om met uw munitie aanmerkelijk verantwoordelijker om te gaan. Het kan niet de bedoeling zijn om
op deze wijze de schietsport uit te oefenen en de daarbij behorende spelregels te negeren!

Let op: 5 mei i.v.m. bevrijdingsdag is de schietbaan/accommodatie gesloten !
Het einde van de 2014-2015 interne competitie is inzicht. De laatste kaarten kunt u nog tot en met
dinsdagavond de 12e mei inleveren. Kaarten die na de 12 e worden ingeleverd gaan door naar het
volgende competitiejaar.
Op 26 mei a.s. is de Algemene Leden Vergadering, op deze avond zal ook de prijsuitreiking van de
interne competitie gaan plaatsvinden. Een reden te meer om de ALV bij te wonen! Op 2-juni-2015
start dan meteen het nieuwe (2015-2016) seizoen. Uiteraard rekenen we wederom op uw
deelname, mocht u graag van discipline willen wisselen dan kunt u dit aangeven bij Peter Stuart.
Uw mening en inbreng is gewenst inzake een extra verenigingsavond !
In de bijlages treft u een informatie- en vragenformulier aan in verband met het organiseren van
een extra verenigingsavond op de donderdagen. Het is de intentie om per 2 weken een vaste
verenigingsavond te houden welke toegankelijk is voor alle leden. Hiervoor is wel uw hulp en inzet
gewenst. Om te beoordelen wat straks de mogelijkheden zullen zijn horen wij heel graag van u. Zie
de bijlage voor nadere toelichting.
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Agenda 2015:
Service Pistol (deelname in overleg bestuur)
2e en laatste avond van het speciaal interne competitie
evenement, met tevens de prijsuitreiking.
26 Mei
Algemene Leden Vergadering & prijsuitreiking van de
interne competitie. Nadere informatie volgt van het
bestuur.
4 & 5 september
5-Schots luchtpistool
Planning 2015:
9 & 10 Oktober (voorlopig)
GKG/MIL geweer
Week 50-2015 (voorlopig )
AK Militair Pistool
Datum volgt
Een speciale geweer discipline/evenement.
7 & 8 Mei
21 Mei

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdcommissie SV-Beilen
Bijlage: Extra verenigingsavond inventarisatie / Uitnodiging andere vereniging voor zwartkruit schutters /

