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COMPETITIE 2020-2021.
 Mededeling van S.V. Doeltreffers:
“In verband met de maandagavond bekend gemaakte maatregelen met betrekking tot Covid-19 is miv
heden, dinsdag 29 september 2020, onze kantine gesloten. Schieten kan wel, maar bezoekers zijn
voorlopig niet toegestaan. Wat het nuttigen van drank aangaat stellen wij voor dat een ieder tot nader
bericht zijn eigen drank meeneemt en wordt dus geen drank verkocht door de vereniging. Verder dient
iedereen verplicht een mondkapje mee te nemen als hij of zij de gang in gaat (regel was al ingesteld,
maar nog eens ter verduidelijking). Schutters die klaar zijn met schieten van hun wedstrijd (zowel NBVS
als postcompetitie) worden verzocht het schietpunt te verlaten zodat zij niet fungeren als "toeschouwer".
Dit alles om een boete, die opgelegd kan worden, te voorkomen.
HOUDT AUB REKENING MET BOVENSTAANDE GESTELDE EN OPGELEGDE
MAATREGELEN!!!!”
 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.

WAARSCHUWING.
 0700 OUD RÖMPE: Wedstrijduitslagen van week 1 niet doorgebeld.

BEKERCOMPETITIE 2020-21.
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 op 23-10-2020 niet door te laten gaan.

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

Mededelingblad N.B.V.S.
53e Jaargang. Nummer 9, d.d. 29 september 2020

Pagina: 1/1

