Sagittarius’
Pijlsnel
Nieuwsbrief 17 – februari 2016

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

Agenda
Woe 16 maart
Jaarvergadering
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
Frans voorzitter en vervanging gezocht
In de ingelaste jaarvergadering is aangegeven dat wij met
Frans contact zouden opnemen over zijn voorzitterschap.
Persoonlijk was het voor hem met excuus al opgelost, voorzitter
wilde hij alleen onder voorwaarden zijn. Dat betekent dat Frans
(gelukkig) zijn voorzittershamer weer heeft opgepakt.
Wel heeft Frans aangegeven dat begin 2017 zijn termijn als
voorzitter en bestuurder eindigt vanwege de balans in zijn
privéleven. Dus als iemand die ambitie heeft of bij wil dragen
aan de club -> laat het weten.
Zondag 20 maart -> leswedstrijd
Onze trainerslesgroep organiseert op 20 maart een wedstrijd.
Schrijf je in, iedereen die na april 2015 lid is geworden. Zie het
bord.
16 maart jaarvergadering
Plan maar vast een leesavond in begin maart, want de jaarlijkse
ledenvergadering komt eraan en daar staat wel wat op de
agenda:
• Natuurlijke de reguliere jaarafwikkeling met het jaarverslag
en begroting 2016
• Daarnaast een voorzet voor Jaarplan 2016
• Beleidsdocumenten op het gebied van huishoudelijk
regelement (sterk verouderd, kijkt de notaris nu naar),
privacy (nieuwe wetgeving per 1 april) en integriteit (NOC
NSF)
• Voorgenomen besluit tot oprichting van een tweede (NHB,
wedstrijdvereniging) met als conceptnaam Agon Sagitta –
wedstrijdpijl en onderstaand conceptlogo

Schieten in twee lijnen
Door de groei van onze vereniging schieten we steeds meer in twee lijnen. Iets wat
jaren niet heeft gespeeld en voor velen nieuw is. Wat we zien is nu vaak 12 om 3
of 12 om 5 schutters. Terwijl bij meer dan 12 mensen de bedoeling tot echt is om
9 om 4 of 9 om 6 te schieten. Dus geef elkaar de reguliere ruimte aan de meet.
Hou nog rekening met elkaar: stap pas in als de schutters weg zijn, praat niet veel
of hard als je tweede lijn staat en zorg dat bogen geen brekebenen worden.
NNHF bogencategorie doorgeven
Vanwege recente verschillen van inzicht bij verscheidene wedstrijden vraagt de
NNHF ons de bogen categorie van onze leden opnieuw te inventariseren. Onze
vraag aan iedereen is om het onderstaande strookje in te vullen en in te leveren bij
Nelly. De NNHF boogcategorieën hangen aan het bord.
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.

NNHF Boogcategorie
Naam:

…………………….

NNHF nummer:

…………………….

Boogcategorie 1

………………………………………………

Boogcategorie 2

………………………………………………

Laat als je het niet zeker weet, je categorie controleren door Nelly of het klopt.
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