Nieuwsbrief S.S.V. Prinses Juliana Sint-Annaland – 31 januari 2016
Op vrijdag 29 januari jongstleden was de jaarvergadering die werd gehouden bij
sponsor en partner Café an de Sloove. Naar aanleiding hiervan wil het bestuur de
leden graag op de hoogste stellen van de belangrijkste uitkomsten.
Voortgang nieuwbouw
De afbouwcommissie zal de komende tijd nog een aantal kleine werkzaamheden
uitvoeren aan de nieuwe schietbaan. Zo zullen alle leden weer een eigen vakje
krijgen waarin ze hun kaarten kunnen bewaren. Ook is het de afgelopen periode
soms erg koud op de baan. Warmtepanelen kunnen zijn een oplossing hiervoor.
Gezien de hoogte van deze investering, kunnen deze nog niet worden
aangeschaft.
IJsclub heeft aangegeven de kantine dit jaar te willen afbouwen. Het bestuur zal
de komende tijd daarom de gesprekken met de ijsclub weer oppakken. De
huidige situatie betekent dat we op dit moment nog geen huur hoeven te betalen
aan de ijsclub. Hopelijk kunnen we voor de komende winter gebruik gaan maken
van de kantine.
Contributie en entrée-premie in 2016
De laatste jaren is de afdracht aan de KNSA steeds groter geworden. Voor 2016
zal deze afdracht weer worden verhoogd. Vanaf heden zal de KNSA afdracht dan
ook los op de contributie-nota worden vermeld. Daarnaast zal de vereniging naar
verwachting in het najaar de kantine van de IJsclub gaan huren. Dat betekent
dat de kosten voor de vereniging gaan toenemen. Mede daarom besloten de
leden tijdens de vergadering het totaal bedrag aan contributies vast te stellen op
200 euro (€157,5 contributie, €42,5 KNSA afdracht). Als dit voor een individueel
lid een probleem oplevert kan hij/zij contact opnemen met de penningmeester
(penningmeester@ssvprinsesjuliana.nl ) om een betalingsregeling te treffen.
Hiernaast besloten de leden een entrée-premie in te voeren voor nieuwe leden a
100 euro. (ingaand per 31 januari 2015) Dit bedrag zal in twee termijnen
worden geïnd (50 euro bij aanmelding, 50 euro bij overgang van aspirant naar
regulier lid).
Competities en wedstrijden
Vanuit de KNSA en de wetgever krijgen schietverenigingen steeds meer regels
opgelegd. Een regel is dat verlofhouders 5 wedstrijden dienen te schieten. Als
bestuur gaan we dat ook registeren. We houden gedurende het jaar diverse
wedstrijden die meetellen: nieuwjaar wedstrijd, huishoudelijke wedstrijd, bbqwedstrijd, mosselwedstrijd, koningsbeker. Ook de verenigingscompetities tellen
mee als wedstrijd. Iedere afzonderlijke competitie telt als aparte wedstrijd.
Vanaf dit jaar worden er drie competities toegevoegd, te weken Groot Kaliber
Karabijn staand 25 meter, Groot Kaliber Pistool 25 meter, Groot kaliber Karabijn
liggend 25 meter. Alle competities bestaan uit 30 seriekaarten die gedurende het
jaar dienen te worden verschoten. Van de leden wordt verwacht dat er voor de
zomer BBQ minimaal 15 kaarten worden verschoten. Het is voor ieder lid
verplicht deel te nemen aan een competitie. Leden kunnen hun keuze voor
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Voor aspirant-leden is het soms nog lastig te bepalen in welke discipline ze
competitie willen gaan schieten. In de aspirant-periode is het van belang alle
disciplines te oefenen om zo een goede keuze te kunnen maken in tak men zich
verder wil verbeteren en is daarom uitgesloten van hierboven genoemde
verplichting.
Diverse mededelingen
Dit voorjaar zullen we weer een activiteit organiseren. We zullen gaan bowlen en
eten in Tholen. Deze zomer zal ook weer de jaarlijkse BBQ worden
georganiseerd.
Het ledenbeleid zal de komende door het bestuur verder worden uitgewerkt. De
eerste wijzigingen zijn: Martin vd Jagt en Corné vd Klooster vormen samen de
ballotage-commissie. De ballotage commissie is belast met de toelating van
nieuwe leden en zal beoordelen of een aspirant-lid kan toetreden als regulier lid
na een periode van 1 jaar. Het bestuur zal vervolgens dit middels een besluit
bekrachtigen en kenbaar maken aan de leden. Als leden bedenkingen hebben bij
aspirant-leden (over de omgang met wapens, alcohol voor het schieten,
motivaties) kunnen zij dat kenbaar maken aan Martin en Corné. Van de aspirantleden zal een foto en tekst op het prikbord in het clubgebouw worden gehangen,
zodat voor iedereen duidelijk is wie de aspirant-leden zijn en een ieder kennis
met hen kan maken.
De sponsorcommissie heeft weer een aantal nieuwe sponsors weten te vinden de
afgelopen periode. De borden zijn al of worden nog geplaatst de komende
weken. In de loop van dit jaar zal er een sponsor dag worden gehouden. Ook zijn
er de afgelopen periode een aantal arrangementen afgenomen waarvan de
vereniging financieel heeft geprofiteerd.
Eremetaal
Tijdens de jaarvergadering werd het eremetaal uitgereikt voor de verschillende
competities.
De
uitslagen
staan
op
de
website
(http://ssvprinsesjuliana.nl/competities-en-wedstrijden/ ). Anton Moerland won
de koningsbeker (beker voor beste allround schutter).
Verkiezing bestuursleden
Corniel van Leeuwen werd tijdens de bestuursvergadering in de openstaande
bestuursfunctie verkozen. Willem Goedegebuure en Rien Bruynzeel werden
herkozen in het bestuur zodat ons bestuur weer voltallig is en uit 6 leden
bestaat. Rien droeg tijdens de vergadering de voorzittershamer over aan Corniel
van Leeuwen. Rien werd door bestuur en leden in het zonnetje gezet en bedankt
voor zijn 8-jarige voorzitterschap waarin de vereniging mooie stappen
voorwaarts heeft gezet.

Contact met het bestuur
Het komt nog wel eens voor dat leden vragen om de contactgegevens van de
bestuursleden.
Voor verenigingszaken kunnen de leden zich als volgt tot het bestuur wenden:
bestuur@ssvprinsesjuliana.nl (Volledig bestuur)
voorzitter@ssvprinsesjuliana.nl (Corniel van Leeuwen en Rien Brynzeel)
secretaris@ssvprinsesjuliana.nl
(Corné
van
der
Klooster
en
Willem
Goedegebuure)
penningmeester@ssvprinsesjuliana.nl (Chris Boot en Pieter-jan Goedegebuure)
Website
Op onze website: www.ssvprinsesjuliana.nl worden regelmatig nieuwsberichten
en foto’s geplaatst. Ook worden de tussenstanden van de competities op de
website vermeld. Neem eens een kijkje. Vergeet ook onze facebookpagina niet te
liken:
https://www.facebook.com/SSV-Prinses-Juliana-Sint-Annaland1445604135748642/?ref=aymt_homepage_panel
Namens het bestuur,
Corniel van Leeuwen
Voorzitter SSV Prinses Juliana Sint-Annaland

