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Als het goed is, heb je 
inmiddels een brief 
ontvangen waarin staat 
hoe hoog je contributie-
bedrag voor 2018 zal zijn. 
Indien dit niet het geval is, 
kun je jouw brief alsnog bij 
binnenkomst afhalen op 
de balie bij Michaela van 
Vals. 
Op de ALV van 2017 is 
reeds gemeld dat het 
kritieke ledenaantal 
waarbij contributieverho-
ging onvermijdelijk is, op 
130 is gesteld. Helaas 
hebben we door een 

Contributie verhoging 2018 

Leden die al wat langer lid 
zijn van HH, hebben als 
het goed is op 09-10-2017 
via de mail een document 
ontvangen waarin staat 
vermeld wie wanneer 
bardienst of 
baancommandantdienst 
heeft tot medio 2018. 
Helaas komt het toch nog 
wel eens voor dat er een 
baan is waar geen 
baancommandant aanwe-
zig is. Op dat moment 
mag er op die baan dan 
ook NIET worden 
geschoten met 
verenigingswapens en dat 
is jammer voor de leden 
die wel graag willen, maar 

afname in ledental in 2017 
deze grens overschreden 
waardoor we ons genood-
zaakt zien om voor 2018 
een contributieverhoging 
door te voeren van 
€ 10,00. 
 

nog niet de beschikking 
hebben over een eigen 
wapen. 
 
Graag vraag ik je langs 
deze weg om, indien van 
toepassing, de datum 
waarop je staat ingepland 
ook aanwezig te zijn. Er 
wordt op je gerekend. 
 
Het kan ook zijn dat je het 
document niet ontvangen 
hebt. Vermoedelijk 
hebben we dan niet 
(meer) een geldig 
emailadres van je. Mocht 
dit laatste zo zijn, zou je 
dan zo vriendelijk willen 
zijn om je emailadres 

alsnog aan de secretaris 
door te geven via 
secretaris@svhh.nl zodat 
wij en ook jij zeker weten 
dat je in de toekomst geen 
belangrijke mededelingen 
of andere berichten hoeft 
te missen als deze via de 
mail aan de leden worden 
verzonden. 
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Door aftreden van 
zittende bestuursleden 
welke niet meer 
herkiesbaar zijn, is er 
binnenkort weer ruimte 
voor mensen die een 
functie binnen het 
(dagelijks-) bestuur 
ambiëren. 
 
Je kunt alvast je belang-
stelling hiervoor kenbaar 
maken aan het dagelijks 
bestuur. Het gaat om 
enkele vacatures als 
algemeen bestuurslid en 
één als dagelijks 

Van 10 t/m 12 november 
2017 werd in het “WTC 
EXPO” weer de grootste 
hobbybeurs van Noord-
Nederland gehouden. Ook 
HH was weer gedurende 
alle 3 dagen volop 
vertegenwoordigd, mede 
dankzij de vele vrijwilligers 
in combinatie met de 
KNSA-promotiewagen. 
Bezoekers konden in onze 
stand even schieten en 
hun emailadres achter-
laten. De mensen die daar 
gebruik van hebben 
gemaakt zijn door ons 

Zoals het nu lijkt zal op 
maandag 5 februari en 
maandag 12 februari een 
groot aantal studenten 
van Van Hall Larenstein 
(Forensic Science) ons 
bezoeken voor een excur-
sie. Het programma 
hiervoor ligt vast en is al 

bestuurslid, in dit laatste 
geval hebben we het over 
de functie van secretaris. 
Voor de functie van 
secretaris heeft zich 
inmiddels iemand 
aangemeld die op dit 
moment ook al 
waarnemend deze functie 
vervult. 
 
Ook voor de functie van 
algemeen bestuurslid 
heeft zich inmiddels één 
kandidaat gemeld. Er zijn 
echter twee aftredend dus 
het zou mooi zijn als er 

zich nog minimaal één 
persoon aanmeldt voor de 
in maart vrij te komen 
positie. Lijkt het je leuk 
maar wil je toch eerst wat 
meer informatie, klamp 
dan gerust één van de 
bestuursleden aan.  

uitgenodigd voor de open 
dag/avond van 
maandagavond j.l. 16 
mensen zijn uiteindelijk op 
onze uitnodiging ingegaan 
en hebben naar eigen 
zeggen een leuke avond 
beleefd en wellicht een 
betere indruk van de 
schietsport gekregen. Dit 
resulteert uiteindelijk ook in 
enkele aanmeldingen voor 
introductielessen op  
maandag 22 januari.  

 

met “Van Hall“ doorge-
nomen. Gezien het grote 
aantal studenten zal dit 
voor enige drukte op de 
banen kunnen zorgen. 
Langs deze weg alvast 
een oproep voor vrijwilli-
gers om je aan te melden 
bij Jo Honderd. We 

hebben behoefte aan 
gastheren/–vrouwen voor 
ontvangst in de kantine, 
aanbieden van hapje en 
drankje, praatje maken en 
ook aan mensen die als 
begeleider groepjes 
studenten van schietpunt 
naar schietpunt brengen 
en bij hun blijven.  
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Ook dit jaar is er weer een 
verplichte interne 
competitie voor de leden. 
 
Er moeten 5 maal scores 
worden ingeleverd in 
dezelfde discipline, graag 
de juiste kaarten hiervoor 
gebruiken (indien je niet 
weet welke kaart, vraag 
het even na). 
 
Naam, discipline en score 
op de kaart vermelden en 
inleveren bij de 
wapenuitgifte. Maximaal 
20 schoten per beurt. 

Voor 12 meter KKP/KKR 
4 kaarten, iedere kaart 
max. 5 schoten. 
 
Voor 10/12 meter KKG 4 
kaarten, iedere kaart 
max. 5 schoten. 
 
Voor 25/100 meter kan 
worden volstaan met 1 
kaart met max. 20 
schoten. 
 
MP/SP hiervoor de 
beschikbare scorelijsten 
gebruiken (ook 5 maal 
hetzelfde kaliber). 
 

Vanaf nu is het ook 
mogelijk om de 
“Nieuwsbrief” digitaal te 
ontvangen. Lijkt je dit wat, 
stuur dan een email aan 
secretaris@svhh.nl onder 
vermelding van 
“Nieuwsbrief digitaal” en je 
emailadres wordt 
toegevoegd aan de 
mailinglist voor digitale 
toezending van de 
nieuwsbrief. 
 
Voor mensen die dit niet 
willen of geen emailadres 
hebben, blijft het 
uitgeprinte exemplaar 
uiteraard ook gewoon af 
te halen op de balie bij 
Michaela van Vals. 
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Als niet de juiste kaarten 
worden gebruikt of als er 
teveel schoten zijn 
afgevuurd op één kaart, 
dan wordt de beurt niet 
geregistreerd! 
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