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Zoals jullie weten kunnen we weer met volle teugen genieten van onze schietsport zonder
dat de beperkende Coronamaatregelen geldig zijn.
Er is in de afgelopen twee jaar van beperkingen door Corona-maatregelen veel gebeurd.
Deze periode heeft op de hele maatschappij en ook op onze vereniging een grote invloed
gehad. Sterker nog. Er heerste verdeeldheid in de gedachten over de zin of de onzin van de
maatregelen. De vereniging heeft er voor het algemeen belang van alle leden voor gekozen
de maatregelen die de overheid ons oplegde te handhaven. Hoe moeilijk dat voor sommige
leden ook was.
Ieder heeft voor zichzelf toen de keuze kunnen maken al dan niet naar de vereniging te
komen. Een grote groep is waar mogelijk toch blijven komen. Sommigen kwamen helaas niet
meer. De een deed dit door groepen te vermijden uit angst voor het virus en weer anderen
waren het principieel met de maatregelen oneens. Voor allen gold dat men daardoor lang
geduld moest hebben om weer te kunnen komen. We realiseren ons dat dit een heel
moeilijke tijd was. Wij danken jullie allemaal dat jullie de vereniging op jullie eigen manier
trouw zijn gebleven.
We konden een periode zeer moeilijk constructief naar de toekomst kijken omdat de
onzekerheid van overheidsmaatregelen steeds boven ons hoofd hing. Gelukkig zien we
steeds meer mensen terugkomen en durven we weer positief te denken.
We kunnen weer gaan bouwen aan ons verenigingsleven.
Dat willen we dan ook met onze volle inzet doen, zodat we gauw weer ons oude vertrouwde
ritme kunnen oppakken. Dat kunnen we als bestuurders niet alleen. Er is werk aan de winkel.
We zijn daartoe de activiteiten op een rijtje aan het zetten. In de ALV van April doen wij
hierover een en ander uit de doeken.
In aanloop naar die ALV moeten we jullie meedelen dat de bestuurders horeca en onze
penningmeester aftreden en niet herkiesbaar zijn in hun functie. We willen jullie dus vragen
na te willen denken over toetreding tot het bestuur. Bij de komende ALV in April van dit jaar
komen deze functies vrij en moeten we daar ook meteen weer invulling aan geven, zodat we
de continuïteit van de verenging kunnen waarborgen. Ook voor het beheer van de BV
zoeken wij een nieuwe administrateur/beheerder. (Deze functie zal waarschijnlijk nog maar
een korte tijd ingevuld worden omdat het in de planning ligt de BV volgend jaar op te heffen).
De functies en taakomschrijvingen staan op papier en we zijn graag bereid deze nader toe te
lichten in een persoonlijk gesprek. Neem dus gerust contact op met het bestuur.

Een van de activiteiten die we ook in de planning hebben is de aanpassing van de ventilatie
op de schietbaan en die willen we nu ook alvast melden om niet in de problemen te komen
met betrekking tot een tijdige uitvoering van de werkzaamheden.
In de Algemene Leden Vergadering 2021 is de investering in de verbetering van de
baanventilatie zoals uitgelegd in de nieuwsbrieven en de plannen die ter inzage in de kantine
lagen goedgekeurd. Dat deed ons veel plezier.
Om voor het nieuwe seizoen de verbouwing gereed te hebben is het nodig te beginnen met
de voorbereidingen, zodat we kunnen starten met de daadwerkelijke verbouwing.
We hebben in de ALV aangegeven ervan uit te gaan de verbouwing in eigen beheer te willen
uitvoeren, mede om daarmee te kunnen besparen op de kosten.
Het is voor het bestuur dan ook van belang te weten of we dit project daadwerkelijk in eigen
beheer kunnen uitvoeren en of we uit ons midden de juiste vrijwilligers kunnen krijgen die bij
dit project zo hard nodig zijn. Het doorgaan van het project is daarvan mede afhankelijk.
Wie hebben we nodig?
Het plan is er, de tekeningen zijn klaar. Nu hebben we een team nodig dat deze verbouwing
gaat realiseren!
1 Coördinator voor de Techniek
1 Coördinator voor de Bouw
2 Medewerkers voor de techniek (basiskennis techniek)
4 Medewerkers voor de bouw (basiskennis bouw)
3 Medewerkers voor de hand en span diensten.
De werkzaamheden zijn omschreven in het bouwplan. Meld jezelf aan als je bij een van de
bovenstaande zaken jezelf nuttig denkt te kunnen maken.
Naast bovenstaande zaken blijven we natuurlijk ook voor de reguliere taken mensen nodig
hebben. Assistentie bij wedstrijden, VVF, Telbureau, barvrijwilligers.
Hier hebben wij gelukkig een ploeg mensen die zich al met hart en ziel inzet voor deze
taken. Om voor hen de belasting lichter te maken wil ik nogmaals een beroep doen op de
leden die tot nu toe nog niet op de vrijwilligerslijsten staan. Meld jezelf aan zodat we ook
daar de continuïteit kunnen blijven waarborgen.
Zoals jullie kunnen lezen in dit schrijven willen we er als bestuur weer volop tegenaan en
rekenen we sterk op jullie medewerking zodat we ook de komende jaren weer volop plezier
kunnen beleven aan onze mooie sport en verenigingsleven.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Ruud van Soest

