Sagittarius’
Pijlsnel
Nieuwsbrief 15 – januari 2016

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

Agenda
Zondag 24
januari
Appeltjestoernooi
en uit eten samen
Woe 24 februari*
Jaarvergadering
Zat 23 april
Klusdag 1
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’.
* Onder voorbehoud

Berichten van het bestuur
Gelukkig nieuwjaar!
Allereerst aan iedereen de beste wensen voor 2016. Op
naar een jaar vol focus, plezier, gezondheid en doelen
halen. Welke dat ook moge zijn.
Lessen zijn weer gestart
Op woensdag zijn de lessen er weer, dus trainen kan pas
vanaf 20.15 uur.
Plannen voor 2016
Natuurlijk zijn er ook weer plannen voor 2016. Geen
hoogdravende, maar gewoon weer leuke dingen doen
samen, onderhoud aan het pand. Wat staat er op de
agenda dit jaar?
- Onze vaste eigen wedstrijden
- 4 klusdagen
- Jaarvergadering
- Avondje biljarten natuurlijk
- Lesavonden en scholen die workshops doen
- Bijzondere evenementen waarvoor we gevraagd
worden
Jaarvergadering 2015
Zet je hem alvast in je agenda? Woensdagavond 24
februari is de jaarvergadering Sagittarius over 2015, enige
wat nog tot verplaatsing kan luiden is advies van de
notaris over tweede vereniging. Wil je nog iets op de
agenda hebben, mail dat dan uiterlijk 15 februari naar
onze mailbox.
Klusdagen 2016
Op verzoek hebben wij de eerste vier klusdagen alvast
gepland, hou jij ze ook vrij? Zaterdagen 23 april, 21 mei,
20 augustus en 24 september 2016

Vrijwilligerskaarten 2015
Het zal jullie niet verbazen dat het merendeel van onze leden zijn bijdrage levert aan de club in de
vorm van les geven, schoonmaken, wedstrijden organiseren, besturen, etc. Een paar mensen
hebben dit niet gedaan en zullen daar een factuur voor ontvangen conform onze afspraken van
jaarvergadering 2014. Uiteraard krijgen mensen die langdurig ziek zijn geen factuur dat spreekt
voor zich (vonden wij).

Oproep Paul
Ik (Paul Hardijzer) roep jullie
op om samen mee te doen aan
een aantal unieke wedstrijden:
Er is een circuit van 5 grote 2
daagse veldwedstrijden dat al
sinds de jaren 80 bestaat. Ik
heb dat hele circuit vroeger
een keer of 8 helemaal gedaan
en het lijkt me leuk daar weer
eens heen te gaan
Je kunt je hier opgeven:
http://www.5nations.org/

	
  

Cadier en Keer is in een
steengroeve en is op sommige
doelen erg uitdagend. Deze
heb ik zelf 1x geschoten toen
er een try out was voor het
WK.Lier is in een fort en schijnt
ook heel erg leuk te zijn. Voor mij is deze ook nieuw maar ik hoor erg
positieve reacties.
Ik weet nog niet of ik me ook ga
Date
inschrijven voor Trier, daar heb ik 6 of 7
2/3 April
keer meegedaan en dat is ook goed
30 April / 1 May
bereikbaar vanuit Emmen en omgeving.
21/22 May
Het lijkt me leuk hier met een groepje
18/19 June
heen te gaan. We kunnen dan
vrijdagmiddag weg en zondagavond terug.
27/28 August
Bij het wedstrijdterrein kun je meestal je
tentje wel opzetten en is er water en toiletgelegenheid.

Location
Fort van Lier
Vertus
Trier
Cadier en Keer
Esch sur Alzette

Country
Belgium
France
Germany
Netherlands
Luxembourg

Je kunt je bij Paul melden als dit je gaaf lijkt!

Extra lesavond
Er is door bijna niemand aangegeven behoefte te hebben aan een extra lesdag en vrijwilligers is
veelal een vraagstuk daarbij. Wel hebben Roy en Jan vL aangegeven extra training te willen voor
NHB wedstrijdschutters en hebben Philip en Kevin aangegeven te denken aan een avond voor
bijscholing van relatief nieuwe schutters. Het bestuur heeft hen gevraagd hun idee nader uit te
werken.

Graag verzamelen…..!
1. Met de paasverschieting willen we iets
doen met toilet- en keukenrollen. We
hebben er HEEL VEEL nodig. Graag allemaal
de lege rollen bewaren en meenemen.
2. Wie nog glazen kerstballen heeft (of
familie en vrienden natuurlijk), graag
bewaren voor de verschieting van einde dit
jaar.
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Veiligheid en gedrag

We hebben het afgelopen jaar veel nieuwe leden gekregen,
waaronder ook veel jeugd. En daar zijn we blij mee. Het
betekent echter ook dat niet iedereen (leden, kinderen en
ouders) de spelregels van het handboogschieten kennen. En
dat kan onderling tot reacties leiden en als we pech hebben tot
ongelukken. Daarom vertellen we het nog even.
Wij hebben vooral plezier met elkaar, helpen en respecteren
elkaar en willen graag goed schieten. Wij steken onze handen
uit de mouwen en betalen netjes voor de club en ons drinken.
Nieuwe mensen heten wij welkom. Wij bespreken gedrag
onderling, bij geen reactie kan het bestuur ingelicht worden.
-

Niet rennen of spelletjes doen in de zaal
Eten, drinken en sociaal bijkletsen doen we aan de
tafels met rekening houden met het volume
(concentratiesport)
Tassen in de gang
Schieten op de wand, blazoenen, 3D dieren (alleen
buiten) en kleine targets. Alleen bij funverschietingen
op andere objecten
Geen grof taalgebruik dan wel al te verhitte discussies
in de schiethal
Zwaaien niet met bogen en pijlen. Geen pijl opzetten of
schieten als er nog mensen lopen.
Niet ongevraagd aan andermans materiaal zitten
Niet flitsen bij het nemen van foto’s
Altijd dichte schoenen aan, haar vast, etc.

Jeugd
Jeugd mag niet schieten zonder ervaren schutters als
begeleiding. Niet alleen buiten schieten dus. Ouders bevinden
zich achter het bogenvak en laten het coachen over aan
trainers en ervaren schutters.
En als je elkaar leuk of erg leuk vindt, ga dan vooral eens
gezellig met elkaar de kroeg in.

3D data

De trainingsdata voor 3D zijn dit voorjaar:
16 januari
30 januari
13 februari
27 februari
12 maart
26 maart
9 april
23 april
7 mei
21 mei
Daarna volgen weer nieuwe data.
-Jan Vos-

Nieuwe ledenprocedure
Formeel horen nieuwe ledenaanvragen beoordeeld te worden in het Bestuur, wij doen dit niet. Als de
trainers vinden dat iemand niet kan schieten, gevaarlijk is ofzo, dan geven zij een signaal af aan het
bestuur. Anders worden leden gewoon welkom geheten bij hun inschrijving na de lessen.
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