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Hallo leden, beste schutters, 

 

Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van dit jaar 2021. De inhoud is: 

1) Nieuw bestuur in functie 

2) Buiten schieten op het veld 

3) Losse opmerkingen 

 

Nieuw bestuur in functie. 

Zoals jullie in de mail en in de app hebben kunnen lezen is per 2021 het nieuwe bestuur 
officieel in functie. We hebben er zin in en we gaan ontzettend ons best doen om samen 
met de andere leden de uitdagingen aan te gaan. En natuurlijk ook gewoon gezellig een 
pijltje te schieten.  

We maken van de nood een deugd en we gaan de komende tijd waarin we niet kunnen 
schieten werken aan een aantal lange termijn zaken. Zaken die geen haast hebben maar die 
nu eenmaal geregeld moeten worden.   

Verder is communicatie met de overige leden erg belangrijk. Dit werd ook onderschreven in 
het rapport van Dhr. van Roosmalen. We willen daar mede invulling aangeven d.m.v. deze 
nieuwsbrief. De lay-out is geïnspireerd op het clubblad  “mikpunt “ welke jarenlang is 
gemaakt. Het leek ons wel toepasselijk om dit weer in ere te herstellen. 

Dan nog is de oproep; als er opmerkingen, suggesties en/of vragen zijn; schroom niet om 
contact met ons op te nemen. 
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Buiten schieten op het veld. 

Het binnenschieten is helaas door de geldende coronaregels niet mogelijk. Wel mag er op 
individuele basis buiten gesport worden. Dit zou bijv. kunnen op het veld naast het 
clubgebouw. Helaas is het veld (nog) niet beschikbaar. We zijn in gesprek met de gemeente 
Breda om dit te organiseren.  Het is niet gemakkelijk om de juiste persoon te vinden maar 
gelukkig krijgen we daarbij hulp.  

We hopen dat we alsnog zo snel mogelijk buiten kunnen gaan schieten. Al dan niet in de 
sneeuw! Met wat geluk kunnen we in de komende weken goed nieuws melden. 

 

Losse opmerkingen. 

 Per Jan 2021 bestaat Alliance uit 65 leden. 
 In het clubhuis is een nieuw ventilatie systeem aangelegd. Het systeem heeft een 

capaciteit voor 80 personen 
 Er kan met PIN betaald worden in de kantine. 
 De bogenkast is opgeruimd en klaar voor als we weer mogen gaan schieten. 
 Spreekwoord van de maand: “Hij schiet met zilveren hagel”  ( dit betekent het vlees 

bij de polier kopen )  

 

Wij hopen dat jullie deze nieuwsbrief nuttig en interessant vinden.  Hopelijk tot 
binnenkort . 

 

Met sportieve groet, 

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

 


