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Op 26 maart 2018 was het 
weer zover: de jaarlijks 
terugkerende Algemene 
Leden Vergadering, 
kortweg ALV genoemd. 
 
De ALV is door ca. 57 
personen, inclusief het 
bestuur, bezocht. Notulen 
van deze ALV zullen t.z.t. 
op de website van Hertog 
Hendrik worden geplaatst. 
 
Je kunt ze dan vinden 
door op de website in te 
loggen met je KNSA-
nummer en je wachtwoord 

ALV 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 

(zie ook hoe in te loggen 
in de schietmanager) met 
dezelfde gegevens als in 
de “Schietmanager”. 
 
Kies vervolgens voor het 
tabblad “Leden”, daarna 
“Leden notulen” en kies 
dan voor “ALV2018”. 
 

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. Je 
kunt je armband, stem-
pel en portofoontje 
afhalen bij de wapen-
uitgifte. 
 
Het kan ook zijn dat je het 
document niet ontvangen 
hebt. Vermoedelijk 
hebben we dan niet 
(meer) een geldig 

emailadres van je. 
Voortaan kun je op de 
presentielijst je emailadres 
ook kwijt. Zo weet je zeker 
dat je in de toekomst geen 
belangrijke mededelingen 
of andere berichten hoeft 
te missen als deze via de 
mail aan de leden worden 
verzonden. 
 
Het ligt in de bedoeling 
om, zoals tijdens de ALV 
besproken, het rooster 
voortaan op kortere 
termijn aan de leden te 
sturen welke de 
eerstkomende maand aan 
de beurt zijn als een soort 
van herinnering. 
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Voor mensen zonder 
facebook maar wel met 
een twitteraccount: Sinds 
kort kun je Hertog Hendrik 
ook vinden op Twitter. 
 
Via 
https://twitter.com/svHerto
gHendrik kun je ons 
opzoeken en desgewenst 
gaan volgen. Hier kun je 
schietsportgerelateerde 
(re)tweets over producten 
van derden en medede-
lingen van en over Hertog 
Hendrik lezen. Een heel 
klein beetje vergelijkbaar 

Als lid van onze 
schietvereniging kun je 
gebruik maken van de 
schietmanager. Je kunt dit 
gebruiken door in je 
browser de volgende URL 
in te typen: 
mijn.schietmanger.nl en 
als inlognaam je KNSA-
nummer te gebruiken in 
combinatie met een door 
jezelf bedacht 
wachtwoord. Als je je 
wachtwoord bent vergeten 
of als je nog nooit bent 
ingelogd geweest, klik dan 
op “Wachtwoord 

Vanaf maandag 26 
februari 2018 kun je jouw 
lidmaatschapspasje van 
de KNSA voor 2018 
afhalen bij de balie bij 
Michaele van Vals. 
 
Velen hebben hun pasje 
inmiddels opgehaald. Er 

met onze openbare 
facebook-pagina. 
 

vergeten?” “Typ uw KNSA 
nummer” en klik 
vervolgens op “Stuur 
activatie mail”. (Je vindt je 
KNSA-nummer op de 
achterkant van je pasje. 
Indien je geen pasje hebt, 
kun je je nummer ook 
opvragen via 
secretaris@svhh.nl. Je 
krijgt nu een mail op het bij 
ons bekende emailadres 
en je kunt zelf e.e.a. 
instellen. In de 
schietmanager kun je zelf 
kleine wijzigingen in je 
gegevens doorvoeren, 

zoals adreswijzigingen, 
pasfoto en meer van dat 
soort dingen. In de 
toekomst zul je ook 
gegevens omtrent je 
presentie en interne 
competities kunnen 
raadplegen en er zal in de 
toekomst steeds meer 
functionaliteit worden 
toegevoegd.  
 
Indien je je nog niet hebt 
aangemeld, meld je eens 
aan en neem eens een 
kijkje.  
 

liggen echter nog 16 stuks 
bij Michaela te wachten op 
hun eigenaar. 
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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, datum  
en score op de kaart 
vermelden en inleveren bij 
Pieter Spithoff, Cees 
Stoelwinder of Ronald  
Visser.                

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 zal de nieuws-
brief digitaal naar de leden 
worden verzonden. Indien 
je dit beslist niet wilt, geef 
dit dan even door aan  
secretaris@svhh.nl 
 
Uiteraard blijven er voor 
mensen die dit niet willen 
of geen emailadres 
hebben, uitgeprinte 
exemplaren in beperkte 
oplage af te halen bij 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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