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COMPETITIE 2020-2021.
Afgelopen zaterdag 16 mei 2020 is het bondsbestuur bij elkaar gekomen om de voortgang van de competitie
van volgend seizoen te bespreken. Helaas is het tot nu toe nog onduidelijk wat er de komende maanden gaat
gebeuren. Voorlopig is het vooruitzicht om vanaf 1 juni de horeca te openen voor maximaal 30 personen,
met in achthouding van de RIVM regels (1,5 m afstand enzovoorts). Per 1 juli zal dit waarschijnlijk
verruimd worden naar 100 personen.
Daar het pas vanaf 1 juli mogelijk zal zijn om een algemene vergadering te houden, zal de inschrijving toch
moeten plaatsvinden vóór deze datum, daar dit veel werk en planning met zich mee brengt en niet haalbaar is
om dit uit te stellen. De inschrijving zal alleen in een digitale vorm plaatsvinden en betaling alleen via
bankoverschrijving. Mochten activiteiten zoals NK/LK niet door kunnen gaan, wordt dit uiteraard
teruggestort. Het versturen van de inschrijvingen is gepland rond 30 mei. Uiterlijk 24 juni moeten deze
ingevuld geretourneerd zijn. Mochten er nieuwe schietpaspoorten nodig zijn (verlenging of nieuwe leden),
dan graag eerst een telefonische afspraak maken met de competitieleider op 045-8502324.
De jaarvergadering is gepland op 8 juli om 20.00 uur bij Café Keulen, Schoolstraat 3 te Klimmen. Wegens
de 1,5 meter maatregel kan maar 1 vertegenwoordiger per vereniging toegelaten worden. Houdt hier
rekening mee. De nodige bescheiden zoals agenda en bijlagen worden te zijner tijd verzonden.
Mochten er nog nieuwe ontwikkelingen komen zullen we deze uiteraard zo spoedig mogelijk bekend maken.
De voorlopige planning ziet er dus als volgt uit:
 30 mei 2020:
versturen competitiebescheiden inschrijving 20-21
 24 juni 2020:
laatste dag inschrijving
 8 juli 2020:
algemene jaarvergadering
Tevens willen wij er op wijzen dat er leden gezocht worden voor de Commissie van Bijstand. Deze kunnen
zich vóór de jaarvergadering opgeven bij de competitieleider@nbvs.nl .
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