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COMPETITIE 2020-2021.
Naar aanleiding van ons vorige mededelingenblad zijn er toch enkele vragen gesteld door verenigingen waar
we, voor zover dit mogelijk is, antwoord op willen geven. Daar wij ook niet weten hoe het met de
coronacrisis verder gaat, willen wij jullie enkele opties bieden.
De NBVS houdt zich aan de R.I.V.M. richtlijnen voor wat betreft de 1,5 meter maatregel zoals dit nu nog
gehanteerd wordt. De verenigingen zelf zijn verantwoordelijk voor het naleven van deze maatregel, inclusief
vervoer. Wel voorziet de NBVS in een alternatief voor verenigingen die dit in hun thuis lokaal niet kunnen
naleven. Wij bieden deze verenigingen de mogelijkheid om de thuiswedstrijden op de banen bij Minli
Strijthagen te schieten. Wij zullen de nodige banen ter beschikking stellen voor deze teams, zodat het voor
iedereen mogelijk is om de competitie te kunnen schieten. Wel hadden we graag zo snel mogelijk bericht
van jullie welke verenigingen hiervan gebruik denken te moeten/willen maken.
Een andere optie is om de competitie in te korten met kleinere klassen en deze later te laten starten.
Bijvoorbeeld een klasse indeling van 8 teams, met 14 wedstrijden. Of een halve competitie vanaf januari.
Hierbij zullen we dan geen prestatiespelden kunnen uitreiken, daar er te weinig wedstrijden zijn.
Ook de NK/LK en de wedstrijd IGBBS-NBVS zijn onder voorbehoud. Zou het NK/LK doorgaan dan zijn
we genoodzaakt om dit te splitsen over de twee dagen. Houdt er rekening mee dat je eventueel op niet op de
gewenste dag kunt schieten. Prijzen van hoogste schutters, kampioenen en prestatiespeldjes proberen wij het
weekend van de NK/LK uit te reiken.
Voor alles geldt dat de kosten van inschrijvingen worden geretourneerd bij annulering van de evenementen.
Al deze bovengenoemde opties zijn natuurlijk onder voorbehoud en we zullen dit bespreken op de
jaarvergadering. Deze 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.
Denk er aan dat uiterlijk 24 juni de digitale inschrijvingen GEHEEL ingevuld geretourneerd dienen te zijn.
Mochten er nieuwe schietpaspoorten nodig zijn (verlenging of nieuwe leden), dan graag eerst een
telefonische afspraak maken met de competitieleider op 045-8502324. Pasfoto’s kunnen eventueel
meegenomen worden naar de jaarvergadering.
Mochten er nog nieuwe ontwikkelingen komen zullen we deze uiteraard zo spoedig mogelijk bekend maken.
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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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