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Nieuwsbrief SV Beilen
Beilen:13-02-2019.
Beste collega schutters,
Sportgala Midden-Drenthe & ontvangst Sport Stimuleringsprijs
Op zaterdag de 26e was er voor de 20e keer de uitreiking van de Sportprijzen Midden-Drenthe.
Het officiële gedeelte in de middag werd door het bestuur bezocht en de bijbehorende
feestavond werd ook door enkele van onze leden bijgewoond. Er was voor het eerst aandacht
voor de schietsport en de vereniging mocht de sport stimuleringsprijs in ontvangst nemen. Het
spreekt voor zich dat we ons hiermee zeer vereerd voelen. En is een beloning voor alle leden die
zich in de afgelopen jaren in welke vorm dan ook zich hebben ingezet om de vereniging zo
positief op de kaart te zetten. (zie ook onze Facebook pagina voor meer informatie)
Baancommandantenlijst 1e helft 2019
Bijgevoegd is de laatste versie van de baancommandanten lijst, hierin zijn de laatste kleine
details zoveel mogelijk verwerkt. Deze keer ging het opstellen van de lijst niet geheel
vlekkeloos, mede omdat in de dagen en weken na de 1e publicatie men graag mutaties wenste
door te geven. Dit is uiteraard nooit een probleem (graag zelfs). Mocht u ook aanpassingen
hebben voor wat betreft bijvoorbeeld uw adres, telefoonnummer en of email gegevens laat dit
dan ook het secretariaat weten! Dit voorkomt de nodige misverstanden, uw aanpassingen
worden dan ook z.s.m. aangepast in de administratie conform de huidige AVG bepalingen.
Nieuwe KNSA pasjes zijn er weer
Sinds week 4 liggen uw 2019 KNSA pasjes weer voor u klaar bij de baancommandanten. Mocht
u uw pasje nog niet in ontvangst hebben genomen, dan kunt u er bij uw eerst volgende bezoek
aan de vereniging er even om vragen.
KNSA Enquête
Op verzoek van de KNSA kunt u als KNSA lid u meedoen aan een enquête over de schietsport en
over o.a. het functioneren van de KNSA. Mocht u dat willen doen dan kan dat via de volgende
link: https://onderzoekstool.nl/aa/knsa-leden
18e Editie van de Wapenbeurs
De oplettende bezoeker van onze Facebook pagina heeft onze uitnodiging reeds kunnen zien, op
zondag de 26e Mei is er weer de weer de wapenbeurs. U bent van harte uitgenodigd!

* 26 Februari
* 15 & 16 Maart
* 26 Mei

Agenda 2019
Algemene Leden Vergadering (die avond is er geen schieten)
SP Ranking & MP Wedstrijd
18e Wapenbeurs locatie Schiethuus

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdcommissie & bestuur SV-Beilen
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