Nieuwsbrief Augustus
Beste Collega- schutters,
Eind maart schreef ik dat we nog steeds worden geconfronteerd met Corona maatregelen, eind juni
werden ze bijna allemaal opgeheven nadat we gelukkig al een paar weken weer de baan op mochten,
en nu zijn er begin juli toch weer nieuwe maatregelen ingesteld tegen de Corona pandemie. Gelukkig
hebben deze nog weinig invloed op onze sport.
Algemene Leden Vergadering 2021
Zoals elk jaar moeten we onze Algemene Ledenvergadering organiseren. Deze staat nu gepland op 21
september 2021. We hopen dat de Corona-maatregelen dan nog zo zijn dat we deze met zijn allen
kunnen houden. De uitnodiging en agenda volgen nog. Zet de datum vast in de agenda, de ALV is
belangrijk voor alle leden, hier kun je je stem laten horen en helpen onze vereniging verder te
komen!
Bestuursfuncties
Dit jaar komen er een aantal bestuursfuncties vrij waar we nieuwe enthousiaste mensen voor nodig
hebben, De vrijgekomen bestuursfuncties zijn Horeca, (interim Bertus van Klompenburg) Onderhoud
(Marcel Stip), Public Relations (Wilco van Sandwijk) en Secretaris (Herman Vierhout). Vraag een van
de huidige bestuursleden voor meer informatie over functies, ook zijn er functie-omschrijvingen
beschikbaar. De nieuwe bestuursleden worden in de komende ALV gekozen. We zijn nog op zoek
naar kandidaten.
Renovatie Baanventilatie.
De daadwerkelijke renovatie van de ventilatie op de baan hadden we in de maanden juni/juli
gepland, maar door de welbekende pandemie en bijbehorende maatregelen kon de ALV niet
doorgaan en kunnen we deze belangrijke renovatie niet aan jullie voorleggen zoals we graag willen,
in een fysieke vergadering. Zodat we iedereen goed kunnen informeren en zijn of haar stem kan
uitbrengen. Binnenkort liggen op de vereniging boekjes met de uitgewerkte plannen klaar, lees deze
door en stel eventuele vragen vóór de ALV op 21 september aan de bouwcommisie of het bestuur.
Overigens hebben we voor de renovatie nog vrijwilligers nodig die kennis en ervaring hebben met
verbouwen en installatie werk, meld je aan bij de PR-bestuurder
(public_relations@svdbw@outlook.com)
Open in de Zomer
Zoals elk jaar zijn we in de zomer gewoon open op de reguliere tijden. Er is geen interne competite
maar dat geeft de ruimte om te oefenen en je goed voor te bereiden op het nieuwe seizoen en de
nieuwe competitie 21/22.
Post League
Er loopt inmiddels wel 1 competite en dat is een nieuwe post competite voor de lucht schutters, een
post competite is natuurlijk uitermate geschikt om tijdens de Corona maatregelen je eigen te meten
met schutters uit het hele land. Deze 'Post League' is landelijk, maar onder verdeeld in de 4
districten, uiteindelijk word wel landelijk een winnaar bekend, of er een finale wedstrijd geschoten
word is nog onbekend i.v.m. met Corona maatregelen. De competite bestaat uit 8 rondes waarvan de
eerste 3 inmiddels zijn geschoten. In dit Corona jaar is besloten de 5 beste rondes te laten meetellen
voor het eindresultaat.

Jaarlijkse verenigingsdag
We waren volop in de voorbereiding om eind juli de jaarlijkse verenigingsdag te organiseren met een
barbeque. Doordat we geen competitie prijsuitreiking hebben, hadden we een leuk alternatief
bedacht in de vorm van een schietwedstrijd met verenigingswapens inclusief bescheiden prijzentafel.
Helaas stegen de besmettingen begin juli heel sterk waardoor er in ieder geval tot 13 augustus
nieuwe maatregelen zijn afgekondigd waaronder vaste zitplaats in de horeca, dat is met een
barbeque natuurlijk niet te doen. We hopen nu de verenigingsdag op 28 augustus te kunnen
organiseren, definitieve beslissing hierover word genomen op 13 augustus nadat er bekend word wat
de nieuwe maatregelen zijn. We houden jullie op de hoogte!
Herstellen kogelvanger
Afgelopen zaterdag 31 juli is er onderhoud gepleegd aan de kogelvanger, de grote lood proppen zijn
eruit gehaald met de hand en er is 7 kuub zand naar binnen gekruid. Hiermee is de kogelvanger weer
opgehoogd en netjes gemaakt. Het zand is gesponsord.
We willen de de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt heel hartelijk bedanken! Zonder
vrijwilligers hebben we geen vereniging!
Proefwedstrijd 5 Schots Luchtpistool
Deze proefwedstrijd hebben wij op zaterdag 24 juli gehouden. De mensen van de KNSA waren
tevreden en brengen een positief advies uit om de NK te organiseren op 11 September 2021.
Om het NK vlekkeloos te laten verlopen houden we op 21 augustus nogmaals een testwedstrijd, de
uitnodiging hiervoor volgt binnenkort.
Met deze voor ons relatief nieuwe discipline zetten wij onszelf goed op de kaart bij schietsportend
Nederland nu wij het NK mogen organiseren.
Prijs verhoging munitie
Omdat overal de prijzen van munitie stijgen is ook De Burgerwacht genoodzaakt om de munitie
prijzen te verhogen. We proberen munitie zo scherp mogelijk in te kopen en de prijzen laag te
houden, de nieuwe prijzen zijn zoals in onderstaande tabel en gelden vanaf 2 augustus.
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