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Van 9 t/m 11 november 
2018 hebben  we weer 
met de mooie KNSA-
stand, inclusief laser-
pistolen en luchtgeweren, 
op de hobbybeurs in het 
WTC te Leeuwarden 
gestaan. 
 
We hebben weer drie 
mooie, gezellige en 
drukbezochte dagen 
gehad. Aansluitend hierop 
hebben we een “open 
dag” georganiseerd op 
zondag 25 november. Ook 
deze dag is goed bezocht, 

Hobbybeurs 2018 
2018 

Op kerstavond (24 dec-
ember) en oudejaars-
avond (31 december) zijn 
we gesloten. De laatste 
avond van 2018 waarop 
geschoten kan worden is 
17 december. Op deze 
avond kan er weer 
geschoten worden op een 
zgn. gelukskaartje waar- 

wat ons uiteindelijk ook 
nog weer enkele nieuwe 
leden heeft opgeleverd. 
 
Langs deze onpersoon-
lijke weg wil ik een ieder 
bedanken die zijn/haar 
steentje hieraan heeft 
bijgedragen. 
 
Mede dankzij de inzet van 
jullie zijn beide evenemen-
ten weer meer dan ge-
slaagd en zeker volgend 
jaar weer voor herhaling 
vatbaar.  
 

 
 
 
  

mee weer enkele leuke 
prijsjes te winnen zijn. 
 
 
 
 
Let op: 24 december en 
31 december zijn we 
dicht en kan er dus NIET 

worden geschoten!!! 

rechtsgeldigheid van het 
huidige zittende SISL-
bestuur. 
 

SV Hertog Hendrik 
 
Kalverdijkje 73 
8924 JJ  Leeuwarden 
 
Tel. 06-46172235 
info@svhh.nl 
 

Laatste avond 2018 

SISL 
 Op dit moment zijn de 
besturen van SV Hertog 
Hendrik en SV Wilhelmina 
bezig met een onderzoek 
c.q. toetsing naar de 
rechtsgeldigheid vanidige 
t  

http://www.svhh.nl/
http://www.knsa.nl/
http://www.sisl.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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.schietmanager.nl en 
als inlognaam je KNSA-
nummer te gebruiken in 
combinatie met een door 
jezelf bedacht wacht-
woord. Als je je wacht-
woord bent vergeten of als 
je nog nooit bent ingelogd 
geweest, klik dan op 
“Wachtwoord vergeten?” 

De “Circulaire wapens en 
munitie” en de “Wet 
wapens en munitie” zijn 
regelmatig aan verander-
ingen onderhevig. Voor de 
laatste versie verwijs ik je 
graag naar de volgende 
links: 
https://wetten.overheid.nl/

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 schietma-
nager kun je zelf kleine 
wijzigingen in je gegevens 
doorvoeren, zoals adres-
wijzigingen, 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.  
 

BWBR0041029/2018-06-15 
en 
https://wetten.overheid.nl/B
WBR0008804/2018-10-16  
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Kalverdijkje 73 
8924 JJ  Leeuwarden 
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Schietmanager 

CWM 2018 

Legesverhoging 
Per 1 januari 2019 zullen 
de leges voor een nieuw 
verlof of een verlenging of 
wijziging van een verlof  

met 100% worden ver-
hoogd. Meer hierover vind 
je in de Staatscourant. 

Aanschaf munitie 
Vanaf heden is het ook 
mogelijk om i.v.m. de 
hoge kostprijs van munitie 
van bepaalde kalibers 
(bijvoorbeeld .30-06) de 
patronen per stuk aan te 
schaffen en niet meer per 
doosje.  

Voor actuele prijzen kun je 
terecht bij Michaela bij de 
balie of bij de wapen- en 
munitieuitgifte. 

http://www.mijn.schietmanger.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041029/2018-06-15
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041029/2018-06-15
mailto:secretaris@svhh.nl
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008804/2018-10-16
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008804/2018-10-16


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Op het moment van het 
maken van deze nieuws-
brief liggen er in 2018 nog 
drie avonden in het 
verschiet waarop 
geschoten kan worden. 
Wellicht zien we elkaar 
dus nog de komende 
weken. 
 
Mochten we elkaar in 2018 
niet meer zien, dan willen 
wij als bestuur een ieder 
langs deze weg alvast 
hele fijne kerstdagen en 
een gezond en gelukkig 
2019 toewensen.  
 

 
 

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. 
 

Regelmatig krijg ik replys 
terug van mailservers over 
emailadressen welke 
blijkbaar (nog) niet goed in 
ons systeem staan.   
 
Heb jij tot nu toe nog geen 
digitaal exemplaar ontvang-
en en wil je dit wel graag, 
meld dit dan even aan de 
secretaris zodat ik e.e.a. 
alsnog kan aanpassen. 
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Kerstgroet 2018 

Nieuwsbrief digitaal 

 

Controle adresgegevens 

Ieder lid kan tegenwoordig 
de eigen adresgegevens 
raadplegen en desge-
wenst aanpassen in de 
Schietmanager. Helaas 
wijken deze gegevens 
soms af van het leden-
bestand van de KNSA. 

Langs deze weg de vraag 
om in de Schietmanager te 
controleren of je (adres)ge-
gevens daarin kloppen en 
indien incorrect deze zelf 
aan te passen of de juiste 
gegevens door te geven 
aan secretaris@svhh.nl 
 

Je doet ons er een groot 
plezier mee en zo kunnen 
we het ledenbestand m.b.t. 
de adresgegevens bij de 
KNSA ook voor 100% in 
orde maken. 
 

mailto:secretaris@svhh.nl
mailto:secretaris@svhh.nl

