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Wie had dit kunnen denken. Eind Maart 2021 en nog steeds is het de coronacrisis die de
wereld in zijn greep houdt. En nog steeds worden wij geconfronteerd met de maatregelen
van de overheid die probeert het virus onder controle te houden. De maatregelen die de
overheid afgelopen dinsdag heeft afgekondigd hebben nog steeds tot gevolg dat wij niet
binnen mogen schieten. In ieder geval tot 20 april zit ons land weer in een “lockdown”.
De op 08 april 2021 geplande Algemene Leden Vergadering moeten wij doorschuiven naar
een later te bepalen tijdstip. Wanneer wij de ALV 2021 zullen houden zal vroegtijdig worden
gecommuniceerd. Hierin zijn wij afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende weken.
Renovatie baanventilatie.
Ondanks de lockdown zitten wij niet stil en blijven we vooruitkijken. Het bestuur heeft in de
bestuursvergadering van februari de renovatieplannen van de baanventilatie gepresenteerd
gekregen. De commissie baanventilatie heeft hier veel tijd en energie ingestoken en het
voltallige bestuur is hen hier zeer dankbaar voor.
De plannen zijn uitvoerig uitgewerkt met berekeningen en tekeningen. Voor de uitvoering
heeft men 2 opties in de budgetopstelling opgenomen. Het werk volledig uitbesteden of het
werk in eigen beheer uitvoeren. Na goed overleg heeft het bestuur met de plannen
ingestemd en de voorkeur uitgesproken het werk in eigen beheer te willen uitvoeren. Dit
zullen wij dan ook als voorstel bij onze leden ter goedkeuring voorleggen.
In grote lijnen is het plan als volgt:
Achter op de baan worden nieuwe gaten gezaagd in het dak boven de kogelvanger.
Hierop wordt een nieuwe uitblaaskast gebouwd waarin 6 van de bestaande 8 ventilatoren
geplaatst worden. De huidige afvoerkast wordt ingericht voor 2 inblaas ventilatoren, de 2
overgebleven ventilatoren worden omgezet naar inblaas ventilatoren en weer geplaatst.
Alle ventilatoren worden opnieuw aangesloten en het besturingsprogramma wordt aangepast
aan de nieuwe opstelling. De huidige natuurlijke luchttoevoer blijft gehandhaafd.

De daadwerkelijke renovatie zal moeten plaatsvinden na het seizoen, dus in Juni/Juli 2021.
De exacte planning volgt nog.
Financiering
Het geraamde budget voor deze investering in de renovatie van de baanventilatie is
vastgesteld op € 12.450 excl. btw. Dit wanneer de werkzaamheden volgens de voorkeur van
het bestuur in eigen beheer worden uitgevoerd. (Wanneer het werk zou worden uitbesteed
was de prijs € 23.000 excl. btw.)
Hierbij is rekening gehouden met het feit dat de oude ventilatoren worden gereviseerd en
hergebruikt. Als na plaatsing aan de hand van meting blijkt dat extra capaciteit nodig is om
de gewenste normresultaten te behalen, worden naar behoefte de ventilatoren vervangen
door nieuwe ventilatoren met hogere capaciteit. Dit tot een aantal van 6 stuks á € 600.
Daarmee komt dan maximaal € 3.600 op de hierboven geraamde prijzen.
We willen de financiering van dit project onderbrengen bij de Rabobank door de huidige
hypotheek van de vereniging te verhogen.
Mochten jullie meer details en uitleg van de bouwcommissie willen over de plannen dan kan
dat door via de secretaris op mailadres secretaris_svdbw@outlook.com een afspraak te
maken met een van de leden van de bouwcommissie. Via hem zal dan een afspraak worden
gepland met inachtneming van de corona maatregelen.
Aangezien we de ALV tot nader order moeten uitstellen vanwege de coronamaatregelen,
volgt volgende week vanuit de vereniging een mailbericht waarin we persoonlijk om jullie
stem zullen vragen voor de renovatie. We vragen jullie dan om zo spoedig mogelijk de mail
te lezen en op “ja” of “nee” te klikken zodat we bij een positieve uitkomst van de stemming
kunnen starten met plannen.
Baan reserveringen via E-Captain.
Sinds januari dit jaar zijn we overgestapt van softwarepakket NSR naar E-captain. Dit is het
softwarepakket waarmee we onze verenigingszaken registreren. Zowel het aanmelden van
leden en gastschutters alsook het uitlenen van verenigingswapens, registreren van
wedstrijden en verkoop van stempelkaarten en munitie zullen via dit programma lopen.
Met dit nieuwe pakket kan ieder lid toekomstig ook met zijn of haar aanmeldingsgegevens
via internet een baan reserveren. Tegen die tijd volgt eerst nog een uitgebreide uitleg.
Als de maatregelen versoepeld worden en we onze mooie sport weer op kunnen pakken zal
dat hoogstwaarschijnlijk eerst nog gebeuren zoals we dat vorig jaar tijdelijk hebben gedaan
via het reserveren van een tijdvak en schietbaan via onze website.
Wanneer de situatie dusdanig is dat we weer binnen kunnen schieten kunnen we nu nog niet
inschatten, maar we hopen wel dat we net als vorig jaar, wanneer de maatregelen en het
weer het toelaten, op korte termijn weer wat buitenactiviteiten met luchtwapens kunnen
organiseren. Weliswaar zullen we dan weer met tijdsblokken moeten werken maar dan
kunnen we in ieder geval weer trainen.
We houden jullie hierover op de hoogte
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