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Buitenbaan open voor gebruik
Helaas is de club officieel nog steeds dicht, maar er kan gebruik gemaakt worden van de buitenbaan.
In het kort komt het gebruik van de buitenbaan op het volgende neer:
Heb je sleutels en wil je gaan schieten, dan mag je de buitenbaan en het materiaal (doelpakken) van de club worden
gebruikt. Het gebruik van de buitenbaan is op eigenverantwoordelijkheid. Neem hierbij het baanregelement en de
geldende coronaregels in acht!
Het baanregelement schrijft voor dat wanneer je gaat schieten er minimaal 2 personen aanwezig moeten zijn. Dit
hoeven dus niet persé twee schutters te zijn. Je mag bijvoorbeeld ook met je partner komen, mits er maar 2
personen aanwezig zijn.
Op het moment van het opstellen van deze nieuwsbrief mogen volgens de coronaregels maximaal 4 personen
tegelijk op de baan aanwezig zijn, hierbij rekening houdend met de 1,5m regels.
Heb je geen sleutels?
Wanneer je geen sleutels hebt en wil je gaan schieten probeer dan een medelid te contacteren welke misschien wel
een sleutel heeft.
Stelt de club een inschrijflijst/ boekingssysteem beschikbaar?
Op dit moment niet. Schieten op de buitenbaan is mogelijk op eigen gelegenheid en verantwoordelijkheid.
Net hangt weer boven de baan
Onze geweldenaren van de bouwcommissie zijn ondanks alles nog steeds elke week in de weer om alles op orde te
brengen voor wanneer de club weer open kan. Ook hebben zij laats het net boven de buitenbaan alweer
opgehangen zodat er ook op de grotere afstanden (verder dan 30m) weer geschoten kan worden.
Statuten wijziging/ Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. De
wet zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit heeft ook gevolgen voor ons als sportvereniging.
De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de aansprakelijkheid en
de besluitvorming van de bestuurders en de toezichthouders met een tegenstrijdig belang aan dat van de
organisatie. Veel wat nu in de wet extra wordt vastgelegd als verplichting is gelukkig nu al gangbaar in de praktijk.
Eén van de stappen die ondernomen moet worden is het aanpassen van de statuten, zodat de WBTR er goed in
staat, maar ook zaken als de AVG en digitaal vergaderen.
De nieuwe statuten zullen uiteindelijk in een algemene leden vergadering moeten worden goedgekeurd.
Beginnerscursus 2021
Er is op dit moment nog steeds een flinke wachtlijst met mensen die interesse hebben om de beginnerscursus te

volgen. Hierover is ondertussen ook overleg geweest met de trainers om te kijken wat er eventueel al wel gedaan
kan worden en wat nog zeker niet. Hierbij moeten we als vanzelfsprekend rekening houden met de geldende
coronamaatregelen.
Op het moment wordt er gekeken naar de mogelijkheid om voor jeugd een beginnerscursus te plannen in de
aankomende periode. De exacte invulling en datums zijn hiervoor nog niet vastgesteld.
Opfris dagen
Wanneer de club straks weer open mag gaan wij ervan uit dat iedereen natuurlijk direct weer volop aan het schieten
wil gaan. Toch zal het ook wel weer even wennen zijn na nu z’n lange tijd niet te hebben geschoten.
Wij zijn van plan om tegen die tijd een aantal “opfris dagen” te organiseren, waarbij mensen die hierin
geïnteresseerd zijn zich voor kunnen opgeven. Tijdens deze dag kun je samen met een trainer de eerste paar pijlen
schieten om zo weer even alles langs te lopen qua techniek zodat je je zelf niet bezeerd of blesseert.
Wanneer de plannen hiervoor concreet zijn zal hier een mail over worden uitgestuurd.
Facturatie 2021
In februari hebben wij de facturen voor de huidige lidmaatschapsbijdrage en bondsgelden verstuurd naar alle leden.
In de eerste week nadat de facturen waren verstuurd was al een groot deel van de betalingen gedaan. Dank
daarvoor! Op dit moment heeft ongeveer 75% al betaald en we verwachten de overige binnen te krijgen uiterlijk op
30-4-2021. Op de factuur staat helaas een typefout en is als uiterste betaaldatum 31 april 2021 aangegeven. Deze
datum bestaat natuurlijk niet. Excuses hiervoor.
Mochten er toch nog mensen zijn die op-/aanmerkingen hebben op de factuur dan horen wij het graag via:
penningmeester@hbsvbrederode.nl
Subsidie/corona steunpakket
Voor het jaar 2020 kunnen wij als vereniging geen beroep doen op de verschillende subsidies welke er zijn. Dit komt
doordat het verlies van inkomsten (bijv.: bar inkomsten) niet substantieel genoeg is om aanspraak te maken.
Voor het huidige jaar 2021 is er op dit moment ook nog geen mogelijkheid. Mocht er later dit jaar wel mogelijkheden
zijn voor subsidies of dat we kortingen/geld terugkrijgen (bijv.: NHB) dan zullen wij dit (in zoverre mogelijk)
teruggeven aan jullie. Tevens kijken wij of we een deel van de clubcontributie terug kunnen geven als compensatie
voor het niet kunnen schieten, dit wordt bekeken als de vaste lasten bekend zijn.
Mochten er mensen zijn die van subsidies weten waar wij als club wel aanspraak op kunnen maken dan zien wij
graag de hulp tegemoet.

