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Hallo leden, beste schutters, 

 

Voor jullie ligt de nieuwsbrief van augustus 2021. We hebben een hoop te vertellen. De 
inhoud is: 

1)  aanmelden bondscompetitie   

2) communicatie commissie 

3) trainingsaanbod in augustus.  

4) sleutelkast als toegang 

5) Berry van Gool Memorial 

6) verzoek barbetalingen 

7) fijne vakantie gewenst 

 

 

1) aanmelden bondscompetitie 

Vergeet je niet aan te melden voor de bondscompetitie 18M of 25M 1 pijl indoor. Dit kan 
bij onze wedstrijdleider René. E mail =  wedstrijdleider@alliancedamitie.nl 

Verder willen we de schietwand nog voor de competitie vervangen. Dit gaat waarschijnlijk 
op 21 augustus plaatsvinden. We kunnen nog helpende handen gebruiken.  We horen graag 
of je mee kan helpen.  
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2) communicatie commissie 

De communicatie commissie heeft een aantal activiteiten opgestart. Een daarvan is de 
vernieuwde website. Neem eens een kijkje en laat ons weten wat je er van vindt. 

 

 

3) trainingsaanbod in augustus  

Onze trainers nemen een welverdiende pauze in augustus. Er is dan ook geen 
trainingsaanbod. Er is wel vrij schieten binnen op donderdagavond van 20.00 – 21.00. Voor 
wie op dinsdag binnen wil schieten graag contact opnemen met het bestuur.  Uiteraard kan 
er dinsdag- en donderdagavond altijd buiten geschoten worden.  
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4) sleutelkast als toegang 

Binnenkort wordt er bij de schuifdeuren een Bluetooth sleutelkast gemonteerd, Daarmee 
kunnen we flexibel sleutels en dus toegang tot de schiethal verlenen.  

 

De sleutelkast werkt met Bluetooth. Als de telefoon van diegene die is aangemeld in de 
buurt is, wordt de kast ontgrendeld en kan diegene met de sleutel toegang krijgen tot de 
schiethal.  De cijfertoetsen op de kast zijn voor back-up doeleinden.  

We hopen dat op deze manier een flexibele maar tegelijk veilige toegang tot de schiethal 
gerealiseerd wordt.  

 

5) Berry van Gool Memorial 

In oktober wordt weer de Berry van Gool Memorial 3D verschoten.  
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Deze wedstrijd is ter herdenking van Berry, er wordt geschoten met traditional of bare 
bow op het circuit van All-in Traditional in Schijf. Definitieve datum volgt nog. Vooraf 
inschrijven is noodzakelijk i.v.m.  Covid 19 procedure. 

 

6)  verzoek barbetalingen 

Het verzoek is om altijd aan het einde van de dag/avond het eten en drinken afte rekenen. 
Dit gaat heel gemakkelijk via PIN.  

 

7) fijne vakantie gewenst 

Het bestuur wenst alle leden een hele fijne vakantie met hopelijk goed weer.  

 

 

Met sportieve groet, 

Het bestuur; Frans Willem / René / Frank / Maichel / Jan. 

 


