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COMPETITIE 20221-2023. 

Bijgaand ontvangen jullie de inschrijfformulieren voor het seizoen 22-23.  

Zoals reeds besproken op de jaarvergadering zullen wij dit jaar weer een NK/LK, wedstrijd met Remscheid 

en Bekercompetitie organiseren. Alleen de genoemde data zijn helaas nog onder voorbehoud. Oorzaak is 

dat we nog geen definitieve bevestiging hebben gehad van de bedrijfsleiding van Minli, dit wegens het 

wisselen van bedrijfsleiders en overdracht van gegevens. Ook de afspraken met de IGBBS lopen nog. 

Onderaan dit mededelingenblad vinden jullie een overzicht van geplande activiteit en datum.  

Graag de inschrijfformulieren invullen en retourneren.  

Dit jaar worden er geen competitieboekjes uitgegeven. Eventuele activiteiten van jullie vereniging kunnen 

we vermelden op de website, stuur dan een overzicht mee. Competitieschema’s worden op de website 

gepubliceerd zoals elk jaar, maar ook verzonden naar de verenigingen. Tevens zal het jaarprogramma 

verzonden en gepubliceerd worden zodra dit bekend is. 

 

Jullie ontvangen nu dus: 

 Gegevens per vereniging.docx  (het aanmeldingsformulier) 

 Overzicht van de leden (eindgemiddeldes 21-22) zoals bij ons bekend 

 Inschrijfformulier 22-23.xlsx voor opgave competitie, NK/LK, Remscheid en beker. Geef bij 

competitie duidelijk aan of het een actieve (X), vervangende (V) of geen actieve schutter (G) betreft. 

 Mutatieformulier(groen).doc om nieuwe leden of verschuivingen van leden naar andere verenigingen 

aan te geven. Deze dan graag inleveren bij de inschrijving op 29-06-22. 

 Bon Inschrijving 22-23.xlsx  (hier kunnen jullie al uitrekenen wat de kosten zijn, en dit overmaken 

o.v.v. de naam van de vereniging) 

 Info Limburgs kampioenschap kogel 2022.pdf 

 Info Nederlands kampioenschap Pluim 2022.pdf 

 Reglement Beker 2022-2023.pdf 

 

De inschrijving zal naast de digitale versie ook nog middels een korte samenkomst plaatsvinden. Deze is 

gepland op woensdag 29 juni 2022 tussen 19.00 en 20.00 uur in de Brasserie van Minli Strijthagen. 

Hierbij is dan ook de mogelijkheid om schietkaarten te bestellen, deze worden dan bij de uitgifte uitgereikt.  

 

 

Geplande activiteiten: 

 Woensdag 29-06-22   - Inschrijving competitie 22-23   (definitief) 

 Datum volgt nog  - Uitgifte competitie gegevens en formulieren NK/LK 

 Zaterdag 10-09-22  - Wedstrijd IGBBS-NBVS in Remscheid  (onder voorbehoud) 

 Datum volgt nog  - BBQ ter gelegenheid van het 65 jarig jubileum NBVS 

 Zat en zon 17+18-09-22 - NK Pluim bij Minli Landgraaf  (onder voorbehoud) 

 Zat en zon 24+25-09-22 - LK Kogel bij S.V. Doeltreffers  (definitief) 

 Weekend van 01-10-22 - Start competitie    (onder voorbehoud) 


