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COMPETITIE 2020-2021.
Bijgaand ontvangen jullie de inschrijfformulieren voor het seizoen 20-21.
Dit is voor het eerst uit het nieuwe systeem, dus verzoeken wij jullie om de gegevens te controleren en zo
compleet mogelijk te maken. Nieuw is de registratie van de vervaldatum op de schietpas, deze graag correct
invullen. Alle documenten kunnen aangepast/ingevuld worden in Office (Word en Excel)
Jullie ontvangen nu dus:
 Gegevens per vereniging.docx (het aanmeldingsformulier)
 Ledenbestand per 01-06-20.docx zoals bij ons bekend
 Inschrijfformulier 20-21.xlsx voor opgave competitie, NK/LK en Remscheid.
 Bon inschrijving 20-21.xlsx om uit te rekenen hoeveel jullie moeten overmaken per bank
 Brief vragen medewerkers NK en LK.doc
 Vragenformulier competitie.doc
 Mutatieformulier(groen).doc
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.
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:
 24-06-2020
laatste dag inschrijving
 8-07-2020
algemene jaarvergadering
onder voorbehoud:
 9-09-2020
uitgifte competitiebescheiden
 12-09- 2020
wedstrijd IGBBS-NBVS te Remscheid
 19 +20-09- 2020
NK/LK
 25-09-2020
start competitie Kogel Opgelegd
 26-09-2020
start competitie Kogel Vrijstaand
 27-09-2020
start competitie Pluim
 30-09-2020
start competitie Luchtpistool
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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