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Beste collega schutters,
Uitnodiging ALV 2019
Het is bijna weer zo ver, op dinsdag de 26e februari aanstaande zal de ALV om 20:00uur
gehouden worden in het verenigingsgebouw. Zoals te doen gebruikelijk zijn op deze avond de
banen gesloten en kan/zal er dus niet geschoten worden.
De agenda van de ALV alsmede de notulen van de ALV-2018 zijn u reeds toegezonden. Door
een foutje is het document van de notulen per abuis in een veelvoud uitgevoerd. Hiervoor onze
excuses.
Na afloop is er ook de gebruikelijke uitslag en prijsuitreiking van de Interne Competitie. We zien
u graag op de 26e februari a.s.
Tijdelijk geen Action Shooting mogelijk !
Ondanks vele preventieve maatregelen ontstaan er toch weer (lichte) beschadigingen op de 50
meter baan. Ondertussen worden er weer nieuwe maatregelen getroffen om dit te verhelpen.
Tot nadere kennisgeving zal er geen Action Shooting geschoten kunnen worden!
Verslag Funschoot 23-december 2018
Op zondag de 23 december 2018 werd er weer de einde jaar Funshoot gehouden. Dit jaar werd
er een al oude kermisattractie van het ballonschieten van de schiettent in het groot nagemaakt.
Net al bij de schiettent op de kermis bleken de ballonnen aanmerkelijk moeilijker te raken te zijn
dan gedacht werd. Een paar flinke ventilatoren zorgden er voor dat de ballonnen behoorlijk door
de kooi dwarrelden. Aanvankelijk werd er nog rustig en geconcentreerd geschoten maar die
methode werd al snel omgezet om maar zoveel en zo snel mogelijk patronen op de ballonen af
te vuren. Op de Facebook pagina van de SV staan de nodige filmpjes die u kunt bekijken.
e

In de tussentijd werden er door enkele aanwezigen fanatiek meegeholpen om de ballonen op te
blazen, gelukkig middels een compressor. De organisatie wil deze vrijwilligers nogmaals danken
voor hun extra inzet. Natuurlijk mochten de overheerlijke hapjes niet ontbreken. Collega Ronald
had dit jaar mosterdsoep en saté klaar gemaakt. Voor zover de organisatie kan overzien is een
en ander volledig opgekomen en kreeg Ronald één en al lof van alle aanwezigen.

* 26 Februari
* 15 & 16 Maart

Agenda 2019
Algemene Leden Vergadering
SP Ranking & MP Wedstrijd
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