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Algemeen

Het doel

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 mei
jongstleden is duidelijk
naar voren gekomen dat de
leden geïnformeerd wensen te worden. Dit kan natuurlijk op diverse manieren, gewoon bellen, een
mailtje sturen of tijdens
een schietavond een mededeling doen. Het nadeel van
bovenstaande methoden is
dat je daarmee slechts de
dan aanwezige leden bereikt en niet de leden die
op vakantie zijn of anderszins afwezig. Daarnaast
zijn er leden die bijv. niet
over een computer beschikken en zo zijn er nog
legio redenen te bedenken
waarom leden niet geïnformeerd zouden kunnen zijn.

1. De leden voorzien van
nieuws en specifieke informatie, zoals wedstrijden en toernooien, stand
van zaken buitenbaan,
trainingen, bestuursbesluiten etc.
2. Bijdragen aan betere
communicatie binnen de
vereniging.
3. Het verhogen van het
saamhorigheidgevoel en
de leden betrekken bij
zaken die de vereniging
aangaan.

Verantwoording
De nieuwsbrief wordt gemaakt door het bestuur van
de vereniging. Dat neemt
niet weg dat iedereen natuurlijk artikelen aan mag
leveren voor de nieuwsbrief.
Dit hoeft niet altijd noodza-

kelijkerwijs over handboogschieten te gaan.

Verschijningsvorm
De nieuwsbrief wordt primair per e-mail verstuurd.
Daarnaast krijgen alle leden
zonder E-mail adres de
nieuwsbrief thuis bezorgd.
Dat kan door hem gewoon in
de brievenbus te stoppen of
via de postbode. De nieuwsbrief wordt ook op de WEBsite geplaatst.

Frequentie
Dit laten we afhankelijk zijn
van de input, want er moet
wel wat te melden zijn. Zodra we voldoende kopij of
informatie uit de bestuurskamer hebben om een
nieuwsbrief te vullen dan
wordt hij gemaakt, tenzij de
actualiteit ons dwingt het
eerder te doen.

Emma kinderziekenhuisdag op “de Mok”
groot succes
Vrijdag 23 mei 2008 werd
op “de Mok” de traditionele jaarlijks terugkerende
Emma Kinderziekenhuis
dag georganiseerd. De bemanning van de Mok heeft
begin negentiger jaren de
afdeling terminale kinderen van dit ziekenhuis geadopteerd. Eénmaal per jaar
organiseert de Mok “de

dag van hun leven”. Het
doel van die dag is de kinderen een onvergetelijke
dag te bezorgen en ze alles
te laten doen wat kinderen
leuk vinden maar eigenlijk
nooit aan toekomen. De
eilandschutters zijn sinds
een jaar of vijf hierbij
betrokken. Ditmaal werd
acte de présence gegeven

27 mei 2008

door: Bouwe Kuipers, Kees
Bakker, Jan Tijssen en
Aad van Gils. Na het ochtendprogramma werd genoten van een voortreffelijke nasi hap en na afloop
werd het schietpunt voor
de opendag opgetuigd en
voor de Emma kinderen…...volgend jaar zijn we
er weer…………….

Interessante informatie:
☺ 11 juni 20:00 uur ver-

gadering van de Stichting.

☺ 8 en 10 juni Pluimschieten
☺ 14 en 15 juni Texelronde met op zaterdag
een gezellige BBQ
☺ 1 juli pretendent GertJan Schoorl daagt de
Keizer, Henk Witte, uit.
☺ 20 juli voor de jeugd,
”vakantie animal”
☺
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Zaterdag 24 mei was niet alleen een zonovergoten dag
maar ook een drukke dag voor de vereniging. Op “De Mok
“ waren we uitgenodigd voor de opendag en in Odysseus
was er een gecombineerd SPA’tje met de sportschutters
voor horeca ondernemers uit de Randstad. Het was passen
en meten geblazen maar beide evenementen mogen als geslaagd worden beschouwd. Het SPA’tje werd verzorgd
door Jan Tijssen, Ben Oostra en Aad van Gils. Na de middag bijgestaan door Gert-Jan Schoorl. De catering was in
handen van Ruud Boom en Hennie Oostra, aangezien de
ondernemers behoorlijk trek hadden moest er bijvoeding
komen. Dit werd feilloos opgevangen door de frituurpan
aan te zetten. Op “de Mok” werden de zaken waargenomen
door Kees Bakker, Gert-Jan Schoorl, Jan Heine en Johan
Tromp. Het was een grandioos succes en er is veel belangstelling getoond. Naast de aandacht voor het handboogschieten werd er ook behoorlijk belangstelling getoond
door de Texelse bevolking. In ieder geval kijken we allemaal terug op een geslaagde dag.

Voorbereiding Texelronde in volle gang……………..
Inleiding:
Dit jaar wordt voor de 31e maal de “Texelronde”
verschoten, deze vindt plaats op 13 en 14 juni bij
de handboogvereniging de Eilandschutters en
staat open voor alle disciplines. Hieronder treft u
de samenvatting van de regels voor de Texelronde
aan. Voor nadere informatie kunt u zich richten
tot de wedstrijdleiding/scheidsrechters.
Afstand in meters:
Klassen

Jeugd

Senior

Veteraan

Recurve

25/25
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Compound
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35/25

Longbow

25/25

35/25

35/25

Barebow

25/25

35/25

35/25

Pijlsysteem:
2 pijlsysteem
Per afstand 36 pijlen
Vier (4) proefpijlen
Blazoen:
60 centimeter blazoenen

Prijstoekenning
Aantal deelnemers per klasse ≤ 5 alleen 1e prijs
Aantal deelnemers per klasse ≥ 6 maar ≤ 10 1e en 2e prijs
Aantal deelnemers per klasse ≥ 11 1e, 2e en 3e prijs
Wisselbekers:
De verenigingsscore wordt bepaald door per vereniging de
punten van de 5 beste schutters op te tellen. Vanaf 1997
heeft onze vereniging twee wisselbekers ter beschikking gesteld, namelijk één voor recurve en één voor Compound.
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Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via …..
eilandschutters@gmail.com

