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Beste collega schutters,

Eerste kluswerkzaamheden voor 2019 in volle gang & uw hulp gewenst
Zoals men al heeft kunnen zien zijn de eerste verfwerkzaamheden in de kantine en de hal reeds
afgerond. Op 12 & 13 april zullen de platen van het systeemplafond vervangen worden. Dit alles
conform de geplande werkzaamheden zo als vermeld tijdens de afgelopen ALV. Voor het
aanbrengen van de plafondplaten kunnen we nog wel wat vrijwilligers gebruiken. Wilt en kunt u
helpen op de 12 & 13e april dan graag dit even melden bij het bestuur, alvast onze dank.
Donatie wapen door Dhr. Kattekamp
Tijdens de ALV op 26-2-2019 werd vermeld door het bestuur dat onze huidige groot kaliber
revolver het begeven heeft en dat het bestuur op zoek gaat naar een vervanger. Na afloop van
de ALV heeft Dhr. Kattekamp zich bij het bestuur gemeld en aangegeven dat hij zijn S&W 686
revolver aan de vereniging beschikbaar wil stellen. Het bestuur heeft dit genereuze aanbod dan
ook in dank aanvaard. Wij willen Dhr. Kattekamp bij deze gelegenheid hier nogmaals voor
hartelijk bedanken.
Checklist Baancommandanten
Op verzoek van enkele leden is een nieuwe checklist gemaakt wat de baancommandanten voor,
tijdens en na de BC dienst moeten doen. Het is een kort maar krachtig overzicht wat de basis
werkzaamheden zijn. De checklist is nagenoeg gelijk aan de vorige. De checklist is aangebracht
vlak bij de baancommandanten computer en eentje aan de binnenzijde van de munitiekluisdeur.
Eén van de punten is dat men na het schoonmaken van de banen de registratielijsten dienen te
worden afgetekend, dit wil men helaas nog wel eens vergeten.
Interne Competitie
Een groot aantal leden is het begin van het jaar al zeer goed van start gegaan met het
deelnemen aan de Interne competitie. Toch zijn er enkele leden die nog helemaal niet begonnen
zijn aan de IC, aan hun het vriendelijke verzoek om hier toch wel tijdig mee aan te vangen.
Wellicht ten overvloede, vergeet niet uw naam om de ingeleverde schijven te zetten. In de
aflopen ca. 4 week zijn er ruim 7 kaarten zonder een naam ingeleverd, dit is niet erg handig.
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