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Beste collega schutters,

Het bestuur bedankt de “baantransport” vrijwilligers
Het bestuur wil bij deze gelegenheid de vrijwilligers die geholpen hebben met het aanbrengen
van de 2 extra 50meter baantransporten zeer hartelijk bedanken. Hoewel het deze keer een
zeer select groepje was, is er op zaterdag de 29e september uitzonderlijk veel werk verricht.
Behalve dat de nieuwe transporten zijn geplaatst, is ook de elektriciteit verzorging van het
baantransport verbeterd en zelfs grotendeels vervangen. De oplettende schutter heeft dit reeds
geconstateerd.
Enkele afrondende werkzaamheden aan het transport hebben op 1 en 2 oktober nog plaats
gevonden, dit omdat er deze keer enige tegenslag was met het aantal vrijwilligers. We kwamen
toch wel een paar extra handen te kort om alles in 1 dag te kunnen realiseren, wellicht dat bij
een volgende klus van deze omvang meer vrijwilligers zich kunnen opgeven.
Opbrengst RABO bank Clubkas actie
Ook dit jaar hebben we als vereniging meegedaan aan de Rabo bank clubkas actie. Op maandag
1 oktober heeft de vereniging een cheque ter waarde van €162,-- in ontvangst mogen nemen.
Er is dit jaar door het bestuur meer aandacht aangegeven (vermelding in de nieuwsbrieven en
posters in de kantine) en dit heeft resultaat gehad. We willen alle personen die op de SV
gestemd hebben dan ook van harte bedanken voor de genomen moeite, waardoor deze bijdrage
van de Rabo bank mogelijk is geworden.
Barvrijwilligers gezocht !
Momenteel zijn we bezig om het barrooster voor 2019 al te plannen en daarbij kunnen we zeer
goed nog ca. 2 nieuwe barvrijwilligers gebruiken. Heeft u tijd en zin om circa 8x per jaar op de
dinsdagavond de bardienst te willen draaien dan horen wij dit graag van u. U kunt zich opgeven
bij Roy Smith en/of aan het secretariaat. Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking en
opgave.

* 26 & 27 Oktober
* 15 & 16 Maart 2019
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