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Beste collega schutters,
Extra 50 meter baantransportsystemen zijn binnengekomen.
Deze week hebben wij het materiaal ontvangen voor het baantransport van de 50 meter banen.
We hebben binnenkort weer uw hulp nodig om de 2 extra ontvangen banen te plaatsen. Geef u
op bij het bestuur wanneer u hulp kan en wil aanbieden. Aan de vrijwilligers van de vorige keer
het vriendelijk verzoek u zich weer beschikbaar te stellen. Uw ervaringen van de vorige keer
kunnen we zeer goed gebruiken. Hiervoor alvast onze hartelijke dank.
Voor de vervanging van Elektra vrijwilligers gezocht.
In het verlengde van de het aanleggen van het baantransport moeten we op diverse fronten het
elektra dringend vervangen. Zoals aanbrengen van diverse stoppengroepen en vervangen van
de regelaars/besturingen van de ventilatoren. Heeft u hier goede kennis van en ervaring mee
dan kunt u zich opgeven bij Roy Smith en Jaco v.d. Vlies.
Vrijwilligers gezocht voor de wedstrijden op: 26 & 27 oktober.
Over een kleine maand hebben we weer een combinatie wedstrijd waarbij wij uw hulp en inzet
goed kunnen gebruiken. U kunt dan denken aan hand en span diensten om schijven te
vervangen, de kantine, het tellen van de scores, afplakken, baancommandanten enz.
Bent u beschikbaar op vrijdagavond de 26e en zaterdag de 27e oktober dan kunt u zich opgeven
bij Jaco v.d. Vlies.
Achterstand ingeleverde kaarten t.b.v. de interne competitie.
Bijgevoegd is een overzicht met de achterstand van de nog in te leveren Interne Competitie
kaarten. Staat uw naam niet op de lijst dan heeft u minder dan 4 series nog in te leveren of u
heeft de competitie reeds afgerond.
Voor leden die op deze lijst staan en daarbij nog meer dan 7 series dienen in te leveren is het de
aller hoogste zaak om z.s.m. de achterstand in te halen. Belangrijk daarbij te vermelden is dat
de deelname aan de IC niet vrijblijvend is! Het overzicht hangt vanaf 25-9-2018 ook op de
publicatieborden in de kantine.

* 26 & 27 Oktober
* 15 & 16 Maart 2019

Agenda 2018
SP Wedstrijd & MP Ranking
SP Ranking & MP Wedstrijd

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdcommissie & bestuur SV-Beilen
Bijlage:
Privacy verklaring SV-Beilen: http://www.svbeilen.nl/uploads/files/privacyverklaring-sv-beilen.pdf

