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Nieuwsbrief november 2017 nr 5 
 

DHV 
Deventer Handboogvereniging 

http://www. deventerhandboogvereniging.nl T: 0610873422 

 

Hierbij de vijfde nieuwsbrief voor 2017. We kijken in deze 

nieuwsbrief even terug en natuurlijk vooral vooruit.  

 

Korte terugblik 

De vorige nieuwsbrief is nog maar een maand geleden 

verschenen, maar we hebben jullie dan ook weer genoeg te 

vertellen! En ook iets te vragen in dit geval… 

Afgelopen donderdag schoten we voor het eerst in de zaal ‘De 

Schalm’ en was het gelijk gezellig druk. Het vereiste flink wat 

voorbereiding van onder meer Eduard, Fred en Gerrie maar het 

resultaat mocht er zijn. Hartelijk dank voor jullie inzet! 

Diezelfde avond was er nog een ander heugelijk feit, namelijk 

het oprichten van de nieuwe vereniging. Herman, Menno en 

Nick hebben de statuten bij de notaris getekend en we staan 

vanaf nu dan ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Uiteraard hebben we dit afgelopen zaterdag direct gevierd met 

taart! 

Waarom een ‘nieuwe’ vereniging? 

Eerder hebben we jullie geïnformeerd over het formeel 

oprichten van een nieuwe vereniging. Bij deze nog een korte 

samenvatting zodat ook nieuwe leden op de hoogte zijn. 

Eind augustus hebben Marc en Patrick aangegeven dat zij door 

andere verplichtingen niet meer betrokken kunnen zijn bij de 

vereniging en zich helemaal willen terugtrekken. Marc heeft een 

voorstel gedaan om de vereniging over te dragen en los te 

koppelen van de omni-vereniging DNLSports waar DHV een 

afdeling van was. 

Om deze ontvlechting vorm te geven, moest de vereniging met 

eigen statuten en bestuur zelfstandige ingeschreven worden bij 

de Kamer van Koophandel. Dat is nu dus gebeurd. 

 

Geplande 

evenementen 

18-11-2017 

3D-schieten in Arnhem 

16-12-2017 

 

Mededeling 

We hebben (wederom) een 

nieuw rekeningnummer! 

Het is nog steeds mogelijk 

om je op te geven voor: 

- de cursus Traditioneel 

Intuïtief Schieten.  

- 3D-schieten in Arnhem 

- Clout schieten in 

Luttenberg 

 

Schietenmomenten: 

Let op, gewijzigde tijden! 

Donderdagen:  

19:30 – 21:30 binnen  

Locatie ‘De Schalm’ aan Dreef 1 

te Deventer 

Zaterdagen:  

10:00 – 12:00 buiten  

(niet als het stortregent) 

 

 

 



   

  Pagina 2 van 2 

   
 

Opnieuw inschrijven als lid 

Omdat wij formeel een nieuwe vereniging zijn, moet iedereen 

zich opnieuw aanmelden als lid. We willen jullie vragen zo 

spoedig mogelijk het aanmeldformulier in te vullen.  

In het formulier zijn ook links opgenomen naar: 

• de nieuwe Statuten, 

• het opgefriste Huishoudelijk reglement,  

• de verder ongewijzigde Tarieven. 

Uiteraard hoef je niet opnieuw contributie te betalen als je dat al 

gedaan hebt. Alvast hartelijk dank voor je medewerking. 

Nieuwe rekening 

Per direct heeft de vereniging (wederom) een nieuw 

rekeningnummer. We willen jullie vragen alle toekomstige 

betalingen over te maken op rekening NL98 INGB 0008 0098 74. 

Maak je gebruik van automatische overboekingen, vergeet 

deze dan niet aan te passen.  

Nieuwe website 

Nog niet zo lang geleden is onze website ondergebracht bij 

DSNLSports en verhuist naar www.handboogsport.dnlsports.nl. 

Binnenkort kun je de website echter weer op de oorspronkelijke 

plek vinden: www.deventerhandboogvereniging.nl. 

Algemene ledenvergadering 

Zoals de meeste van jullie weten is het vrij lang geleden dat er 

een ledenvergadering heeft plaatsgevonden. Daar komt nu 

verandering in. Volgend jaar zal in ieder geval één 

ledenvergadering plaatsvinden. Ruim voor die tijd krijgt ieder lid 

de agenda en eventuele benodigde stukken ter inzage via 

email toegestuurd zodat er ruim de tijd is voor de benodigde 

voorbereiding. Wij hopen jullie allen op de eerste officiële 

ledenvergadering te mogen ontmoeten. 

Opmerkingen en vragen 

Heb je vragen, ideeën, opmerkingen of wil je gewoon even 

bijpraten, schiet ons dan gerust even aan of reageer op deze e-

mail.  

Met vriendelijke groet, 

Namens Deventer Handboogvereniging, 

Herman de Vries, voorzitter 

Menno Timmermans, secretaris 

Nick Mulder, penningmeester 

 

 

Boog kopen? 

Advies 

Wanneer je besluit om zelf 

een boog te kopen, dan 

raden we je aan om direct 

bijpassende pijlen mee te 

bestellen. In de betreffende 

winkel kunnen ze je hierover 

adviseren.  

Wil je van je spullen af: 

Stuur in ieder geval een mail 

naar ons emailadres of 

schiet ons even aan. 

 

Milco en Maira Huisman 

Hoofdweg 172 Loenen (gld) 

055-5051780 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCD4w037PKI07uZKG88OeVhiEZcc10sOUgoEqfRTE95Sw7Zg/viewform

