
We mogen wel zeggen een 

groot succes. 

 

Heel veel bezoeker en een 53 

aanmeldingen voor meer in-

formatie. 

 

We gaan deze mensen op 

een aparte manier binnenkort 

uitnodigen voor een soort 

introduce les. 

Dit evenement is super ge-

slaagd door alle vrijwilligers 

die meegeholpen hebben met 

het voorbereiden en er te zijn 

op de dagen. 

Een foto impressie staat op 

de svhh.nl site  onder het  

fotoalbum. 

Het einde van dit jaar 

komt al weer snel in 

zicht. 

Een bewogen jaar waar-

in we  weer leuke men-

sen hebben mogen ver-

welkomen maar helaas 

er ook mensen ons zijn 

ontvallen. 

Toch kijken we terug op 

een goed jaar. Het leden 

aantal is iets afgenomen 

maar de vooruitzichten 

zijn goed 

Voor de afsluiting dit jaar 

zijn er op 19 december 

nog 3 wedstrijden waar-

mee een lekkere rollade 

te winnen is.. Meedoen 

dus lijkt me   

Einde van het jaar 
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De recentelijk gedane controle 

heeft weer bevestigd dat we on-

ze zaakjes gewoon goed op or-

de moeten hebben. Zeker voor 

de veiligheid, maar ook er alles 

aan te doen om enige vorm van 

misbruik te kunnen verhinderen. 

Er is besloten om een communi-

catie systeem aan te schaffen 

om de  communicatie tussen 

snackbar en baan-

commandanten zo goed moge-

lijk te laten verlopen. Mocht er 

een situatie optreden dan kan er 

adequaat op gereageerd wor-

den. 

Tevens gaan we werken met 

een munitie bon voor de aspirant 

schutters. Dit voor de munitie 

registratie 

 

Onlangs is geconstateerd dat ook leden zelf 

hun schietbeurten aftekenen in hun schiet-

boekje. Dit is niet toegestaan. 

 

Bijzondere wetten heeft een handtekeningen-

lijst van diegene die teken bevoegdheid heb-

ben en bij misbruik heeft u wat uit te leggen. 

 

Dus doe het niet en laat uw boekje gewoon 

aftekenen bij de snackbar of Michelle 

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 
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Is geplaatst bij de snackbar 

 

Om een goed beeld te krijgen 

Over de voor en tegens van de 

KNSA hebben wij gemeend om 

Dhr. Sander Duisterhof eens uit 

te nodigen voor een gesprek. Dit 

heeft informeel bij ons plaatsge-

vonden in het bijzijn van meer-

dere verenigingen. 

Het was een goed gesprek en 

heeft ons weer een duidelijker 

beeld gegeven wat de KNSA 

allemaal doet. 

KNSA gesprek 


