Beste collega schutters,
Inmiddels is het alweer ver in oktober en is het verenigingsleven weer redelijk op
gang gekomen, de competitie loopt en de eerste wedstrijden zijn alweer geschoten.
Ook is er al een 2de schiet clinic gehouden voor het Rode Kruis. En we hebben
eindelijk de ALV kunnen houden.

ALV 2021
Op dinsdag 21 september is na uitstel eindelijk de ALV gehouden, er waren
nogal wat belangrijke zaken te bespreken en voor te stemmen. Een belangrijk
punt was de baanventilatie, Hiervoor moest zowel voor het plan zelf als voor de
financiering gestemd worden, en voor beide was een overgrootste meerderheid
voor uitvoering van de voorgestelde plannen.
Ook moesten er 3 nieuwe bestuursleden gekozen worden, dit zijn geworden:
Johan van den Brink – Secretaris
Joop van Diermen – Horeca
Arnold van het Goor – Onderhoud
Verderop in deze nieuwsbrief een klein voorstel rondje van onze nieuwe
bestuurders. De aftredende interim- of bestuursleden worden heel hartelijk
bedankt voor hun inzet voor de vereniging. Bertus van Klompenburg werd
tevens gekozen als Vrijwilliger van het jaar voor onder andere zijn inzet als
interim Horeca bestuurder tijdens de ziekte en na het overlijden van Marjolijn
Smit.

Sponsering
Voor elke vereniging zijn de sponsoren van levensbelang, zo ook voor de
Burgerwacht. We zijn dan ook ontzettend blij met onze sponsoren, vele van hun

zijn al vele jaren onze sponsoren. Ook tijdens de Corona crisis zijn de meeste
ons trouw gebleven terwijl zij het in veel gevallen ook moeilijk hadden.
Binnenkort gaan we ook een klein extraatje doen voor onze trouwe sponsoren.
Maar we hebben ook hard nieuwe sponoren nodig!
Heb jij als lid een eigen bedrijf? Of werk je bij een bedrijf wat misschien wel
sponsor wil worden van onze mooie vereniging? Neem contact op met de PR!
Sponsering kan op allerlei manieren en zeker voor leden die met hun eigen
bedrijf sponsor willen worden kunnen we wat moois bedenken.

NK 5-schots luchtpistool
Op zaterdag 11 september is op onze vereniging het Nederlands
Kampioenschap 5-schots luchtpistool gehouden. Dit was voor de Burgerwacht
de eerste keer dat deze wedstrijd werd georganiseerd maar door de 2
testwedstrijden gingen we die dag met vertrouwen van start. Het testen wierp
zijn vruchten af want het liep gesmeerd. Zelfs toen de techniek van 1 van de
doelen ons in de steek liet werd er adequaat gereageerd en georganiseerd. De
NK heeft zelfs 2 nieuwe Nederlandse records opgeleverd! S ’morgens is de
Lokale radio lang geweest voor een live verslag en s ’middags de Huis aan Huis
voor een interview met de nieuwe Nederlands Kampioen de heer Breusers uit
Rotterdam met een nieuw Nederlands record van 53 punten.
Begin oktober hebben we nog een mooie nieuwsbrief ontvangen met een
lovend verslag van de NK van de SSV Purmerend. Deze is te vinden op bij de
publicatie borden op de vereniging, is het lezen zeker waard!

VVF cursus
Onze vereniging is door de KNSA gecertificeerd met 1 kroon, de hoogste
certificering van de KNSA, ook zijn we vorig jaar onderscheiden met de

koninklijke erepenning, dat houd onder andere in dat we veiligheid hoog in het
vaandel hebben staan. Zo is het dat in het verleden een heel aantal leden een
officiële VVF cursus van de KNSA hebben gevolgd, inmiddels zijn een aantal
van die leden helaas weg bij de vereniging maar er zijn gelukkig weer veel
nieuwe leden bijgekomen die VVF diensten draaien. Omdat we toch een tijd niet
op de vereniging geweest zijn gaan we alle VVF-ers een interne VVF cursus
geven a.d.h.v. de KNSA presentatie van de officiële cursus.
Mocht je nog niet op de VVF lijst staan en dit wel graag doen, meld je nu aan
zodat je mee kan doen met de cursus.
Over de cursus tijdstip volgt later meer informatie.

Nieuwe bestuursleden
Johan van den Brink:
Ik heb inmiddels het stokje overgenomen van Herman als nieuwe secretaris van
onze vereniging. Ik ben Johan van den Brink uit Ermelo, ben getrouwd met
Francette en we hebben 2 kinderen, Noël en Casper. In het dagelijks leven ben
ik militair bij de Koninklijke landmacht. Naast de schietsport hou ik me in m’n
vrije tijd graag bezig met muziek maken, piano en basgitaar (bij voorkeur niet
tegelijkertijd). Ik hoop als bestuurslid positief bij te kunnen dragen aan onze
vereniging.
Arnold van het Goor:
Hallo allemaal! Via deze nieuwsbrief wil ik me graag even voorstellen. Mijn
naam is Arnold van het Goor, ben 37 jaar en woon met mijn partner Marjon in
Biddinghuizen. Wij zijn de trotse ouders van 2 geweldige dochters, Esmee (7)
en Imke (5).
Sinds 2003 ben ik werkzaam bij Shimano in Nunspeet waarvan de laatste 9 jaar
in de rol Teamleader WHS. In deze functie heb ik al veel uitdagingen mogen
meemaken en hoop een gedeelte van deze ervaringen die ik heb op mogen
doen mee te kunnen nemen naar onze vereniging.
Op 13 december 2018 was mijn eerste avond op de vereniging en kreeg ik een
warm onthaal van Herman. Op 20 december was dan ook al mijn eerste

introductiecursus die geleid werd door René en Tim. Wat mij destijds gelijk
opviel was het warme onthaal en de passie voor de sport van alle betrokkenen.
Vooral de goede en open sfeer onder alle leden heb ik als bijzonder ervaren,
hier ligt ook een goede basis denk ik voor onze vereniging, ook het
ongedwongen karakter het ik als prettig ervaren. Graag wou ik iets terug doen
voor de vereniging en heb mij daarom kandidaat gesteld voor de
bestuurdersfunctie: Onderhoud.
Wat ik mezelf heb voorgenomen is om te kijken waar we op dit moment staan
met de vereniging betreft onderhoud, daarna eventuele verbeteringen bekijken
en vervolgens ook te kijken naar hoe we dit toekomstbestendig kunnen maken.
Ook het preventief onderhoudt is een belangrijk gegeven. Defect materieel voor
een wedstrijd is het laatste wat we moeten willen. Dit is voor mij ook een
belangrijk topic omdat het voortbestaan van de vereniging in mijn ogen hier mee
kan vallen of staan.
Dit is iets wat ik natuurlijk nooit alleen kan bewerkstelligen en om het
toekomstbestendig te maken moet je dit ook niet willen. Regelmatig heb ik
gehoord dat wij een geweldig team hebben voor het onderhoud op de maandag
en ik hoop dat ik hierin een goede bijdrage kan geven.
Mocht men hierover nog goede ideeën hebben hoor ik dat natuurlijk graag.
Joop van Diermen:
Joop was helaas niet in de gelegenheid om een voorstelstukje te schrijven maar
we kunnen hem leren kennen als hij achter de bar staat. Ik stel dan ook voor om
allemaal een drankje te komen drinken in de kantine om hem beter te leren
kennen!

