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     N I E U W S B R I E F 
 

 
Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief waarbij wij graag het onderstaande bij u onder de aandacht willen brengen. 
 
 
1. Volledige (her)opening van onze vereniging 
 
Gezien de laatste stand van zaken m.b.t. de coronamaatregelen (zie www.Rijksoverheid.nl) heeft het bestuur tijdens de 
vergadering van 12 oktober 21 besloten de vereniging weer volledig open te stellen. Elke week kan weer geschoten 
worden op maandagavond en donderdagavond. 
 
Let op: u kunt mogelijk weer een oproep voor het draaien van een baliedienst ontvangen. 
 
Vanaf volgende week donderdag (21-10-21) is het ook niet meer nodig je via de site als schutter aan te melden . 
 
Tevens zal op deze avonden op korte termijn de bar weer geopend worden. (zie ook het stuk van de barcommissie in 
deze nieuwsbrief.)  
Dit brengt echter wel met zich mee dat één ieder die op maandag en/of donderdag komt schieten een QR code met ID 
moet kunnen tonen. Indien we niet tot deze controle overgaan lopen we het risico op een forse geldboete en/of sluiting. 
De onafhankelijke rechter heeft reeds in een aantal zaken geoordeeld dat deze controle niet is strijd is met het geldende 
recht. 
We streven er naar om op 01 november de bar weer te openen en derhalve de QR-controle van start te laten gaan. 
 
Geen QR code? 
Tevens heeft het bestuur besloten de leden die geen QR code kunnen of willen tonen de mogelijkheid te bieden op 
dinsdagavond te komen schieten. Op deze avond zal de bar gesloten blijven zodat de QR code niet gecontroleerd 
behoeft te worden. Wij streven ernaar een schietvereniging te zijn waar iedereen zijn schietsportdiscipline kan blijven 
uitoefenen.  
Om de dinsdagavond invulling te kunnen geven zijn wij op zoek naar een aantal vrijwilligers om invulling te kunnen 
geven aan de baliedienst, wapenuitgifte en het baan-commandant-schap.  
Opgeven kan bij de voorzitter via de mail: b.a.c.looijestijn@gmail.com 
 
ALV 
De eerstvolgende Algemene Leden Vergadering zal plaatsvinden op maandag 7 februari 2022 te 20.30 uur in de kantine 
van de Duinschutters. 
 
Samenvattend 
- Vanaf heden gaan we weer op maandagavond EN donderdagavond open. 
- Vanaf 21-10-21 is aanmelden via de site niet meer nodig. 
- Vanaf 01-11-21 zal de bar geopend worden en zal QR en ID gecontroleerd worden. 
- We zijn op zoek naar vrijwilligers om ook op dinsdagavond een schietavond te kunnen organiseren waarbij een QR en 
ID controle niet vereist is aangezien de bar dan gesloten zal zijn. 
- De eerstvolgende ALV is op 07-02-22 te 20.30 uur. 
  
2. Contributie 2022 
 
De onder punt 1 genoemde Algemene Ledenvergadering ligt nog in het verschiet echter de factuur voor de contributie 
over 2022 willen en moeten we aan u versturen. Als bestuur hebben we besloten de contributienota over 2022 aan te 
passen.  
 
De normale contributie zou over 2022 een bedrag van totaal € 147,50 bedragen. Vanwege het feit dat ook gedurende 
2021 door de Corona-maatregelen, welke door de overheid aan sportverenigingen werden opgelegd, onze vereniging 
ook noodgedwongen de deuren moest sluiten hebben we als bestuur besloten om 
De jaarlijkse contributie als volgt te gaan wijzigen. De contributie bestaat uit een tweetal onderdelen te weten: 

• de KNSA-afdracht.  
De afdracht welke wij als vereniging per lid dienen af te dagen aan de KNSA is door de KNSA niet aangepast. 
KNSA is, na een vraag van ons daarover, ook niet genegen gebleken deze contributie op enigerlei wijze aan te 
passen.  Wij zullen dit dan ook handhaven op het bedrag van € 42,50 per lid per jaar. 
 
 
 



SV “De Duinschutters” 
Dijkzicht 4 

2211 HZ Noordwijkerhout 
Tel: 0252-371897 

 

NIEUWSBRIEF pagina  2 Datum, 27 oktober 2020 

• de verenigingscontributie. 
Normaliter is de jaarlijkse verenigingscontributie € 105,=. In 2022 hebben wij zo’n 5 maanden niet kunnen 
schieten. Wij hebben besloten 5/12 deel van deze € 105,= te compenseren wat neerkomt op dan een nog te 
betalen bedrag van € 61,25. 

De totale nota zou dan € 42,50 + € 61,25  = € 103,= gaan bedragen wat we afronden naar een totaalcontributiebedrag 
van € 100,= over 2022.  
 
Voor een contributieverhoging hadden wij de leden om hun mening gevraagd, in dit bijzondere geval waren en zijn wij 
als bestuur wederom van mening dit met zonder u te raadplegen te kunnen doorvoeren. Wij gaan er dan ook vanuit dat 
u zich kunt in deze éénmalige verlaging. We willen u wel verzoeken deze nota nog voor eind van het jaar aan ons te 
voldoen aangezien wij kort na het begin van het nieuwe jaar de nota van de KNSA ontvangen welke we dienen te 
betalen. Wij hopen met u nu werkelijk dat we in 2022 weer normaal kunnen gaan draaien. 
 
3. Feestavond i.v.m. jubileum 
 
Het 50-jarig jubileum van de Schietvereniging De Duinschutters is door de Corona-maatregelen helaas niet doorkunnen 
gaan. Hoewel na 25 september weer meer mag, en de voorzitter heeft hier al over gesproken met betrekking tot het 
weer openstellen van de vereniging, willen we toch gaan kijken medio 2022 dit jubileum in te gaan halen. Wij zullen u 
van de ontwikkelingen daaromtrent op de hoogte houden. 
 
4. Onze bar in de Schietvereniging 
 
Sinds de vereniging in Juni weer open is wordt continu de vraag gesteld wanneer de bar weer open gaat. Voordat ik daar een 
antwoord op ga geven een kleine toelichting  hoe het de afgelopen jaren gegaan is.  In de tijd dat  bij van der Geest de 
schietvereniging gebruik maakte van de kelder werd de bar van het café gebruikt. Hier hebben leden de bar gerund. Nadat we in 
ons eigen pand zijn gegaan hebben we daar ook een bar in gebruik genomen.  Ook hier hebben leden zich vrijwillig ingezet.  
Iedereen kent Gerda, Lou en Leo.  Deze leden hebben we jaren lang wekelijks achter de bar zien staan.  Leo als coördinator en 
Gerda en Lou als mensen achter de bar. Tijdens het begin van de corona hebben Gerda en Leo besloten hun functie te 
beëindigen en is Lou door toedoen van de K-ziekte in combinatie met corona heen gegaan.   
 
Wij willen deze mensen ook bedanken voor het vele werk wat zij in deze lange tijd achter de schermen voor de vereniging hebben 
gedaan.  Zij Gerda, Leo en Lou deden namelijk ook de  inkoop, schoonmaak en zorgden er ook voor dat de bar er altijd piekfijn 
uitzag. 
 
Voor het weer open gaan van de bar van onze vereniging heeft het bestuur een nieuwe bar commissie samengesteld. Deze 
commissie gaat de bar runnen samen met enkele vrijwilligers. Dit betekend dat de bar weer zou kunnen.   
Voordat we open kunnen moeten er nog een aantal zaken geregeld worden: 

- we zijn opzoek naar vrijwilligers voor de bar 
- vrijwilligers moeten op vaste dagen beschikbaar zijn voor langere termijn 
- Inkoop van consumpties 

De bedoeling is om de bar op 1 November weer te openen maar daar hebben ook uw hulp voor nodig! 
 
Voor het openen van onze bar zullen de regels zoals de overheid aan een horeca gelegenheid stelt in acht worden genomen. 
Elke persoon die de vereniging bezoekt zal, als de bar open is en de overheid het verlangt, een QR-code moeten (kunnen) 
overleggen. 
Om de bar lopende te krijgen zullen we met een beperkt dranken assortiment beginnen. We zullen alcoholhouden en alcohol vrij 
bier hebben, enige soorten wijn  en diverse soorten frisdrank.  De frituurpan gaat even met vakantie maar we zullen proberen de 
gehaktballen weer in de pan te krijgen.  Ook de hoeveelheid drank en ballen die we op voorraad gaan nemen zal voorlopig 
minder zijn dan in het verleden.  Er mag gezegd worden dat we door de sluiting van de bar door corona meer dan duizend Euro’s 
aan consumpties hebben moeten weggooien omdat deze over de houdbarheidsdatum is gegaan. 
Zoals in verleden is het de bedoeling dat u de ontvangen consumpties betaald.  In het verleden werd dit contant gedaan.  Door 
corona hebben we, om geen contant geld door onze handen te laten gaan, een pin apparaat aangeschaft.  U wordt dan ook 
verzocht om via een pin betaling Uw consumpties te voldoen.   
Tevens het verzoek om, zoals in het verleden, gebruikte glazen en lege flesjes bij de bar te brengen. 
Ik, de andere bar commissie leden en vrijwilliger achter de bar zien er naar uit om u te verwelkomen in de bar van onze 
vereniging. 
Barcommissie leden Piet, Corjan en Boris. 
 
Voor nu blijf gezond en we hopen u of op de vereniging en anders tijdens de digitale ALV te mogen verwelkomen. 
 
Het bestuur. 


