Sagittarius’
Pijlsnel
Nieuwsbrief 16 – februari 2016

Mocht je input hebben
voor de nieuwsbrief,
mail ons dan via
sagittarius.emmen.dr@g
mail.com

Agenda
Woe 16 maart
Jaarvergadering ‘15
Ma 21 maart
Paasverschieting
Zat 23 april
Klusdag 1
Zat 21 mei
Klusdag 2
Zat 25 juni
Yardtoernooi
Zat 10 september
Nachtverschieting
Zo 2 oktober
2*18 meter NNHF
Kijk ook even op Facebook, dan
komen de data ook in je agenda
als je kiest voor ‘gaat’.

Berichten van het bestuur
Ingelaste ledenvergadering
Maandag 8 februari is de ingelaste ledenvergadering, daar
gaat deze nieuwsbrief niet verder op in.
NHB opleidingen en lessen
Dit jaar beginnen een aantal van ons met NHB
opleidingen. Albert, Ancilla en Luuk gaan hun
trainersdiploma halen, Paul zal hen daarin begeleiden
vanuit de praktijk en zelf ook de training doen. Jolanda is
bezig om haar verenigingsscheidsrechter te halen. Nelly
zal straks stoppen met lesgeven, Rieka en Luuk zullen dit
uiteraard blijven doen met zoals nu al regelmatig Albert en
dus nu ook Ancilla langszij. Tot de zomer helpt Kevin in
plaats van Nelly bij de lessen.
Jaarvergadering 2015
Gewijzigde datum jaarvergadering 2015…..
Woensdagavond 16 maart is de jaarvergadering
Sagittarius over 2015. Wij moeten namelijk eerst de
stukken nog nader uitwerken naar advies van de notaris.
Op de agenda staan:
- jaarverslag 2015
- privacybeleid en integriteitsbeleid
- akkoord opzet tweede vereniging
- jaarplan 2016
- nieuwe huishoudelijk reglement
Paasverschieting
Op maandag 21 maart om 19.30 is de paasverschieting.
Bewaren jullie allemaal legen WC- en keukenrollen?
Inschrijven kan via het bord op de gebruikelijke wijze.

Tweede vereniging
In overleg met de notaris gaan we een tweede vereniging opzetten als de leden het
daarmee eens zijn. Dan krijgen we dus een NNHF vereniging Sagittarius (de
huidige) en een NHB vereniging Sagittarius wedstrijdsport. We delen het bestuur
en het gebouw, maar hebben een aparte bankrekening, administratie en huisstijl.
We werken dit komende maand uit als bestuur en komen dan bij de
jaarvergadering met een compleet voorstel.
Nieuw tenue wedstrijdschutters
Een aantal wedstrijdschutters heeft aangegeven graag andere kleding te willen
zonder kraagje. Hier is door Ancilla en Jolanda naar gekeken. Ook is er
voorbeeldkleding besteld. Dit zal als de tweede vereniging doorgaat hun kleding
worden.
Het blijkt dat de polo’s bijna op zijn en dus kunnen ook de NNHF schutters
nadenken of zij andere kleding wensen. Hier komen we in de jaarvergadering op
terug.

VOG voor vrijwilligers
In Nederland is door NOC-NSF als regel gesteld dat vrijwilligers allemaal getoetst
worden op het niet hebben van een strafblad voordat zij met kinderen mogen
werken. Het Bestuur is voornemens dit ook te doen en zal dit aan jullie voorleggen
bij de volgende jaarvergadering.
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