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Beste collega schutters,
Verslag Nederlands Kampioenschap Militair Pistool.
Op 9 en 10 juni had de SV de eer om dit jaar het NK MP te mogen organiseren. Er zijn zeer veel
werkzaamheden en voorbereidingen aan vooraf gegaan. De wedstrijdcommissie en haar vrijwilligers hebben hier zeer veel tijd een aandacht aan besteed waardoor het zo goed is verlopen.
De wedstrijd werd op donderdag de 7e door de wethouder Dhr. Derks van sportzaken geopend
en RTV-Drenthe was er bij met een verslaggeefster om er verslag van te doen. Op de donderdag
werd tevens de eerste wedstrijd geschoten door onze eigen leden. Op FaceBook is de reportage
van RTV-Drenthe te zien. https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/135539/40-jaar-SchietsportverenigingBeilen-inspanning-en-ontspanning-tegelijkertijd

De wedstrijden op de zaterdag en de zondag verliepen storingsvrij en de deelnemers waren
tevreden. Zoals men op onze FaceBook pagina heeft kunnen lezen (uitslagenlijst) waren onze
eigen leden ook niet geheel onverdienstelijk.
Het bestuur wil graag alle vrijwilligers en deelnemers hartelijke bedanken voor hun inzet en
medewerking waardoor het NK een succes is geweest.
Baantransport voor 25 meter banen in aantocht, vrijwilligers gezocht
Er is goed nieuws, zeer binnenkort ontvangen wij de materialen voor het nieuwe 25 meter
baantransport en 1x voor de 50 meter baan. Voor het afbreken van het oude transport, baan
opknappen en het plaatsen van het nieuwe transport kunnen we uw hulp uiteraard zeer goed
gebruiken. Wanneer u uw hulp beschikbaar wilt stellen dan horen we dit graag van u. U kunt
zich melden bij Jaco van der Vlies en Roy Smith, uw hulp zal zeer zeker op prijs gesteld worden.
Puntjes op de “i”
Helaas heeft het bestuur moeten vaststellen dat de aandacht wat verslapt op diverse fronten.
Een en ander zorgt voor misverstanden en bij collega schutters/vrijwilligers veelal voor een
groot ongenoegen (hierover heeft het bestuur spijtig genoeg klachten ontvangen). Dit kan
uiteraard niet de bedoeling zijn. Derhalve graag uw aandacht voor de onderstaande puntjes.
A). Bij de collega’s die de bardiensten draaien is het de afgelopen weken een paar keer voor
gekomen dat men “vergeten” is dat men dienst had. Aan de barvrijwilligers het vriendelijke
verzoek om hier scherp op te zijn wanneer men dienst heeft. Ook graag goed voor u zelf
noteren wanneer u met een collega geruild heeft. Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking,
dit voorkomt dat er geen barvrijwilliger is op de geplande avonden.
B) Bij de diensten van de baancommandanten is het de aflopen maanden helaas (te vaak)
misgegaan. Men kwam niet opdagen, was het vergeten, had geruild maar wist niet met wie en
wanneer. Ga zo maar door, dit zijn niet de met elkaar gemaakte afspraken! Voor die slechts 2
keer per jaar is het een kleine moeite om dit zelf goed in de gaten te houden en te noteren. U

laat uw collega baancommandant er ook nog eens mee in de steek, zodat hij/zij alles alleen
moet doen.
Buiten dat, is het slechts één van de zéér weinige verplichtingen die u als SV-Beilen lid heeft.
Noteer derhalve de data dat u baancommandant bent, een kleine moeite. In de aankomende
maanden komt de lijst er weer aan voor de 2e helft van 2018, meteen de gelegenheid om e.e.a.
goed te noteren.
C) Beschadigingen op de baan. Recentelijk is per abuis de bekabeling van de camera op de 25
meter baan beschadigd. De schutter in kwestie heeft in het plafond geschoten en de kogelrestanten hebben de kabel vernield. Deze pech kan helaas gebeuren, doch dit moet voor de
baancommandanten onmiddellijk zichtbaar zijn geweest (camera buitengebruik) des al niet te
min is dit genegeerd. Daarvoor bent u geen baancommandant, u dient hier toezicht op te
houden en actie op te ondernemen. Achter het beeldscherm (die nota bene voor uw ogen defect
raakt) blijven zitten draagt niet bij tot extra veiligheid! Wees dus scherp, alert en onderneem
meteen actie.
Bent u door de eerder vermelde omstandigheden alleen, dan gooit u de boel in de wapenkamer
dicht zodat u zich eerst op de problemen kunt concentreren. Dit recht heeft u als baancommandant en maak daar dan ook gebruik van. Dan moeten de schutters die zich melden
maar even wachten. Veiligheid gaat boven alles!
D) Voor de baancommandanten werken we nu ruim ca. 1,5 jaar met de nieuwste versie van
Markxman administratie/registratie (met het aanraakscherm). De meeste leden hebben er
inmiddels circa 2x mee gewerkt, het is een zeer eenvoudig systeem. Des al niet te min blijkt
men niet de moeite genomen heeft om dit zich een beetje aan te leren al dan niet te onthouden.
Daarbij aangetekend dat het in de basis voor ruim 90% het zelfde is als het vorige systeem.
Met als gevolg dat het bestuur er bijna elke avond weer ca. 30 minuten of langer aan moet
besteden om het weer eens uit te leggen. Met als negatief neveneffect dat er onnodige
wachtrijen ontstaan. Iets meer assertiviteit is der halve zeer wenselijk. Daarbij vergeet men
vaak zijn/haar wachtwoord zodat ook deze zeer regelmatig opnieuw aangemaakt moet worden.
Maak voor u zelf dan ergens een “veilige” notitie van het wachtwoord.
- /We zijn als bestuur er ons van bewust dat een ander voor sommigen deze 4 aandachtspunten
als vervelend overkomt. Helaas is het een en ander is niet vrijblijvend en maakt deel uit van uw
lidmaatschap. Stel daarom uw collega schutters en vrijwilligers niet teleur.
Mocht men het (weer) vergeten zijn en er is niemand bereid om uw honneurs waar te nemen
dan kan het maar zo gebeuren dat de schietbanen en/of de kantine die avond gesloten is/blijft.
Hopelijk zal het niet zo ver komen.
Het bestuur bedankt u voor uw hernieuwde aandacht en inzet.
Andere opzet nieuwsbrieven
Omdat gebleken is dat niet iedereen de nieuwsbrief in één keer kon openen (een te groot
bestand voor enkele emailservers), is er een nieuwe opzet voor gemaakt. Hopelijk zorgt dit voor
minder problemen. Het kan zijn dat sommige bijlages voortaan apart met de nieuwsbrief worden
meegezonden.
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