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!!

http://www.svwillemtell-hgld.nl!

✯!✯!✯

Voor actueel nieuws kunt u altijd terecht op onze web-site http://www.svwillemtell-hgld.nl
Ook kunt u daar o.a. de data vinden van evenementen in ons gebouw zoals het
Bronckhorster straten schiet toernooi, wedstrijden OG en KNSA, openingstijden.

!
Dinsdag opening vanaf 5 januari
!

De dinsdag zal de vereniging als weer trainingsavond geopend zijn vanaf 19:30. Deze
avond zal alleen voor leden zijn, kortom geen aspirantleden en ook geen introducés. Er
zal geen bardienst gedraaid worden. Er zal geen munitie vertrekt worden. Het minimale
aantal mensen wat aanwezig moet zijn is 2 zodat er in ieder geval een
veiligheidsfunctionaris is. Indien er consumpties genoten worden gaarne gepast betalen
met een briefje achterlatend zodat de kas vrijdag kloppend gemaakt kan worden.

!!
!

✯!✯!✯

!

Baancommandanten en Bardiensten!

✯!✯!✯

Indien er speciale verzoeken zijn voor het draaien van baancommandant en bardiensten
dan vernemen we dit graag van u. Het rooster zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt
worden, in ieder geval voor het nieuwe jaar.
Tevens willen we u nogmaals benadrukken dat het draaien van de diensten een
verplichting is om de vereniging open te kunnen houden. We hopen dan ook dat we het
komende jaar ons allen houden aan het diensten rooster zodat het niet voor kan komen
dat er geen bar- of baancommandant is. Als een van de twee diensten afwezig is dan er
niet op de Klein kaliber baan geschoten worden. Tevens is het verzoek om wisselingen
van diensten duidelijk aan te geven op het rooster op de vereniging zodat men weet wie er
wel zou moeten komen.

!!
!!

Algemene Leden Vergadering 2016 !

✯!✯!✯

!

✯!✯!✯

Noteert alvast in uw agenda
De ALV zal worden gehouden op vrijdag 18 maart 2016.

!!
!!

Sluiting schietbanen 2015-2016!
✯!✯!✯

✯!✯!✯

2e

!

Vrijdag 25 december kerstdag 2015 zijn we gesloten.
1e Paasdag 27 maart zijn we gesloten.
Zondag 15 mei 1e pinksterdag
Zomervakantie zondag 10 juli tot en met zondag 21 augustus.

!
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Bronckhorst Schiet Toernooi

✯!✯!✯

!

✯!✯!✯

In het komende jaar 2016 staat er weer het BST op het programma. U zult begrijpen dat
gedurende deze wedstrijden de banen deels of geheel in gebruik zijn voor die wedstrijd en
er dus geen gebruik gemaakt kan worden van onze banen.

!•

Op maandag 29 februari t/m woensdag 2 maart (alle banen)
Op maandag 07 maart t/m woensdag 9 maart (alle banen)
Op maandag 21maart t/m woensdag 23 maart (alle banen)

!

•
Het grote verzoek aan alle leden is zich beschikbaar te stellen op de genoemde dat van
het BST. Iedereen weet dat de vereniging deze activiteit goed doet. Indien er te weinig
mensen beschikbaar zijn, dan zal dit toernooi gecanceld moeten worden. Gaarne
aanmelden bij Herbert Memelink voor participatie aan de organisatie van dit traditionele
schiettoernooi in Hengelo.

!
!!
!!
!

Meldt u aan voor deze traditie van Hengelo !!!

!!

Nieuwjaars borrel, vanaf 11:00!

✯!✯!✯

✯!✯!✯

Op zondag 3 januari 2016 willen we het nieuwe jaar inluiden. Het bestuur nodigt u dan ook
uit om op deze dag met ons, onder het genot van een hapje en drankje, rond 11.00 een
toast uit te brengen op een het nieuw jaar.
Om er een actievere receptie van te maken zal er een kleine luchtwedstrijd worden
georganiseerd, zowel voor leden als familieleden, jong en oud………
Kom en laat u verrassen op 3 januari.

!
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Agenda 2016
!

3 januari 11:00 nieuwjaarsborrel
15 en 16 januari Afdelingscompetitie KKG
29 februari/ maart 23 maart BST
18 maart Algemene Ledenvergadering Willem Tell
9, 16,17 april districtskampioenschap KKG

!
!
!
!
!
!! Het bestuur wenst u allen hele fijne
!! kerstdagen, prettige
!! oudejaarsavond en vooral een
!! sportief en gezond 2016.
!

