
Drie dagen lang – van 

vrijdag 11 tot en met 

zondag 13 november 

2016 – komen duizen-

den hobbyisten al of 

niet met het hele gezin 

naar het WTC Expo 

voor alles wat hun in 

de vrije tijd bezig 

houdt. Ze vinden er 

honderden marktkra-

men, tientallen work-

shops, productdemon-

straties, een speciale 

modelbouwhal en niet 

te vergeten vele ande-

re hobbyisten met de-

zelfde interesse. Hobby 

& Vrije tijd is op voor-

hand een grandioos 

creatief feest!  

Wij als Hertog Hendrik 

staan hier ook voor het 

promoten van de 

schietsport.  

Wij kunnen hiervoor 

geheel gratis gebruik 

maken van de KNSA 

Schietkar welke een 

volledig 10M lucht 

schietbaan heeft. 

Wel zoeken wij nog 

vrijwilligers om mee te 

helpen tijdens deze 

dagen.. Zou u mee wil-

len helpen dan kunt u 

zich aanmelden bij 

Gert-Jan. 

Met enige trots presen-

teren wij de eerste ver-

nieuwde Hertog Hendrik 

nieuwsbrief. 

Met deze Nieuwsbrief 

willen wij u als mede 

schutter beter informe-

ren over de lopende 

zaken binnen onze ver-

eniging. 

 

Wij als bestuur willen 

samen met u de vereni-

ging een gezonde en 

uitdagende vereniging 

laten zijn. 

Er gebeurt veel achter 

de schermen en wij vin-

den het fijn als u als lid 

hier ook bij betrokken 

wordt. 

 

Vernieuwde nieuwsbrief een feit 

Hobbybeurs 2016 
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Recentelijk hebben we een con-

trole van Bijzondere wetten mo-

gen ervaren.  

 

Bij deze controle kwam naar 

voren dat we het op zich alle-

maal prima geregeld hebben, op 

een tweetal punten na. 

 

In samenspraak met de KNSA is 

een stelling van Bijzondere wet-

ten dat elke baancommandant 

een verenigingsverlof moet heb-

ben redelijk ontkracht. Echter 

moet de communicatie tussen 

den baancommandant en de 

verenigingsbeheerder een stuk 

beter. 

Het tweede punt is er wel eentje  

 

waar de vereniging 

iets aan moet doen, 

namelijk de controle 

op munitie toezicht 

voor aspirant leden tijdens het 

schieten en op de weg tussen 

snackbar en schietpunt. 

Dit vindt Bijzondere wetten nu 

ontoereikend. 

 

Wij gaan ons nu beraden samen 

met de KNSA en Bijzondere wet-

ten om hiervoor een passende 

aanpassing te vinden die voor 

alle partijen werkbaar is. 

 

 

 

 

 

 

De wetgever vindt dat Hertog 

Hendrik “zoveel mogelijk” moet 

doen om munitie verduistering 

tegen te gaan. Voorkomen kun 

je het niet, maar de maatregelen   

die we nu nemen zijn niet vol-

doende. 

Door de transparante communi-

catie van ons naar KNSA en 

Bijzondere wetten heeft het er al 

in geresulteerd dat we voorals-

nog geen schriftelijke waarschu-

wing krijgen. 

 

ging te willen doen. Dit is in uw 

belang maar ook in het belang 

van uw mede schutter. 

Nogmaals dit kan alleen slagen 

bij voldoende  invulling. 

 

Dit moet misschien anders maar 

is een voorzet, 

 

 

Een vereniging kan niet functio-

neren zonder vrijwilligers.  

 

Om het gemoedelijke karakter 

van Hertog Hendrik te behouden 

willen we proberen om  bepaal-

de  verplichte roosters om te 

zetten naar een rooster com-

pleet  ingevuld door vrijwilligers. 

Dit kan alleen als u zich in grote 

getalen bereid voelt om eens 

een avondje wat voor de vereni 

Politie controle 

 

Vrijwilligers 

Wij hopen op veel leuke dingen 

maar ook minder leuke dingen 

zodat we  goed kunnen inspelen 

op de  wensen van de leden. 

 

Wij staan in dienst van de leden 

en hechten veel waarde aan de 

meningen en voorstellen van 

onze leden. 

 

Om contact te zoeken is soms 

lastig gebleken terwijl we erg 

graag uw mening en voorstellen 

willen weten. 

Hiervoor zal binnenkort een 

ideeën-bus geplaatst worden bij 

de Snackbar. 

Ideeën bus 


