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COMPETITIE 2020-2021.
 In verband met het tijdelijk sluiten van hun verenigingslokaal, schiet SV FRANCISCUS de
thuiswedstrijden in het lokaal van SV Limburg: Café-Zaal Walk Inn, Groot Berghem 2, 6235 BL
Ulestraten. Wij verzoeken de teams in de klassen 1B en 4A hier rekening mee te houden.
 Nogmaals een herinnering om de wedstrijduitslagen liefst op zondag te versturen, doch uiterlijk vóór
maandag 12.00 uur. Zoals jullie in de bijlage kunnen zien werken we vanaf dit jaar met het nieuwe
computersysteem. De verwerking van de uitslagen kan eventueel sneller, afhankelijk van de
aanlevering door jullie.
 Behaalde en niet uitgereikt eremetaal kan tot 30 oktober 2020, na telefonische afspraak, afgehaald
worden bij dhr. Patrick Reijntjens, Tuinstraat 17 te Heerlen. Telefoon: 045 – 850 09 16. Na deze
datum vervallen deze aan de bond.
 In verband met de nieuwe coronaregels m.b.t. de horeca (sluiten om 22.00 uur) heeft het bestuur
besloten om, tot nu toe, de 1e wedstrijd van de Bekercompetitie op 23-10-2020 niet door te laten
gaan. Tevens is met de aangesloten teams van de afdeling Opgelegd Kogel afgesproken om de
competitiewedstrijden om 19.00 uur plaats te laten vinden op donderdag en vrijdag avond.

OVERLEDEN.
Op 3 oktober ontvingen wij bericht omtrent het overlijden van dhr. Sjeng Kreutz.
Hij was een zeer gewaardeerd lid van de vereniging Robin Hood en Ere-voorzitter van de N.B.V.S.
De crematie van dhr. Kreutz vind plaats in besloten kring.
Wij wensen de familie veel sterkte bij dit verlies.

TERUGGETROKKEN TEAM.
De vereniging St. HUBERTUS deelde ons mede dat zij genoodzaakt zijn hun team uit de competitie terug
te trekken. Het betreft het team St. Hubertus 1 in de 3e klasse B. De verenigingen welke een team hebben in
deze klasse dienen hier goed nota van te nemen.
De wedstrijden tegen dit team komen te vervallen. Van deze wedstrijden dient echter wel een
wedstrijdformulier ingeleverd te worden, waarop vermeld de schutters welke aan de wedstrijd zouden
hebben deelgenomen. Ook is er de mogelijkheid om de vervallen wedstrijd toch te schieten. Dit zal dan
moeten plaatsvinden op de dag van de betreffende wedstrijd, op een neutrale locatie waar iemand van het
bondsbestuur aanwezig is (die dus zelf op deze banen ook een competitiewedstrijd schiet) en die de schoten
zal waarderen. Voorwaarde is wel dat dit tijdig doorgegeven wordt aan de competitieleider, zodat e.e.a.
geregeld kan worden.

MEDEDELING SV JULIANA.
Als bijlage vinden jullie de ontvangen mail van SV Juliana met betrekking tot het terugtrekken van hun 4
teams en de reactie van het bondsbestuur hierop.

COMPETITIEBOEKJES.
De boekjes 20-21 zijn nu bij de drukker. Zodra ze klaar zijn volgt er een datum wanneer deze opgehaald
kunnen worden.
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