Nieuwsbrief 03-12-2011

Nieuwsbrief HBS Emmeloord
Beste Leden,
Het is al weer een tijdje geleden dat er een nieuwsbrief is uitgebracht, dus dacht ik dat het wel weer
eens tijd was om een en ander wereldkundig te maken.
De Regio Indoor competitie loopt inmiddels weer ten einde.
Aanstaande zaterdag 10 december worden de laatste series geschoten in Zwolle.
De competitie is zoals gewoonlijk weer gestart in Ens, met een overweldigende opkomst van meer
dan 60 schutters verdeeld over de diverse disciplines en klassen.
Er is een extra ingelaste wedstrijd gehouden ivm het verplaatsen van de wedstrijd van st Sebastiaan
Zwolle naar 10 december en het ontlasten van Sagittarius Emmen.
Deze ingelaste wedstrijd is ook in Ens gehouden, waarmee onze vereniging in totaal 3 wedstrijden
voor haar rekening heeft genomen.
Het is nu zelfs voorgekomen dat de minimaal benodigde 6 series in eigen huis geschoten konden
worden.
Omdat we dit seizoen ook twee Recurve teams hebben, moeten deze schutters minimaal 7 series
geschoten hebben, zodat zij nog naar Zwolle zullen moeten.
Mede door de inzet van de leden zijn deze thuiswedstrijden heel vlot en zonder noemenswaardige
problemen verlopen. Ik wil hierbij in het bijzonder nog even vermelden dat na een ‘stoomcursus’ van
zo ongeveer 5 minuten, Ton van der Horst bereid is gevonden om als ‘licht en geluidstechnicus’ de
wedstrijden te begeleiden. Hulde hiervoor.
Ook hebben we een nieuwe Regio Competitieleider, namelijk Nico Kamp. Hij volgt Alwin Hut op.
Menno van Asma heeft er voor gezorgd dat het veiligheidsnet op een vlotte manier omhoog getakeld
kan worden. (de vorige constructie bleek niet te voldoen)
Op 18 december aanstaande gaat de 25m 1 pijl competitie weer van start en begint ook weer in Ens.
Hiervoor zal de opkomst beduidend minder zijn. De wedstrijd data zijn:
Zondag 18-12-’11 in Ens, Zondag 08-01-’12 in Opende, Zondag 22-01-’12 in Ens en de laatste
Zondag 05-02-’12 in Opende.
Er zijn na dit alles ook wat minder prettige mededelingen.
Allereerst wil ik nog even stil staan bij het verlies van ons administratief lid Aaldrik Dusink.
Zijn vrouw is zoals jullie al wel zullen weten na een langdurig ziekbed overleden.
Ook zullen we het komende jaar ingaan met 3 leden minder.
Henk Mulder heeft evenals Catherien Jansen te kennen gegeven dat zij per 31 december hun
lidmaatschap op zeggen. Ook hebben we afscheid genomen van Jaap Berghorst. Dit brengt het aantal
leden op 17, waarvan 2 administratief en 3 inactief.
Het komt nu zelfs voor dat het gehele actieve ledenbestand aan de meet staat.

Zoals jullie in het bondsblad hebben kunnen lezen, is de bondscontributie opnieuw vastgesteld. Ook
zullen we naar verwachting meer voor de huur van onze accommodatie moeten gaan betalen.
Wat dit op termijn voor consequenties voor de verenigingscontributie heeft, is op dit moment nog niet
helemaal duidelijk.
Voor de schutters onder ons die gewend zijn om ook op de maandagavond in de sporthal te schieten,
wil ik nog even aangeven dat op maandagavond 5 en 26 december de sporthal gesloten is.
Dit was dan de laatste nieuwsbrief van dit jaar.
Rest mij namens het bestuur, jullie allemaal een hele fijne feestdagen en een voorspoedig en sportief
2012 toe te wensen.
Met vriendelijke groet,
Gerrit Boerman

