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Nieuwsbrief herfst 2017 nr 4 
 

DHV 
Deventer Handboog Vereniging 

Onderdeel van de Omni-vereniging DNLSports 

http://www. deventerhandboogvereniging.nl T: 0638403244 

 

Hierbij de vierde nieuwsbrief voor 2017. We kijken in deze 

nieuwsbrief even terug en natuurlijk vooral vooruit.  

 

Terugblik zomer 2017 

De zomer is inmiddels voorbij en we hebben een aantal nieuwe 

leden mogen verwelkomen waardoor het nóg gezellig wordt. 

Welkom allemaal!  

Begin september stonden we op de Parkdag op het Brinkgreven 

terrein. Na een ietwat natte start bleek het weer enorm mee te 

vallen en hebben we toch vele geïnteresseerden kennis kunnen 

laten maken met onze sport. Aan ieder die aanwezig was 

hartelijk bedankt voor je hulp!  

Van de bestuurstafel 

Zoals gecommuniceerd in Speciale editie Nieuwsbrief zijn we 

volop bezig om de ontvlechting van DNL Sports vorm te geven 

en een zelfstandige vereniging op te starten. Zodra hierover 

meer bekend is laten we dat jullie weten. 

Afschaffen strippenkaart en nieuwe tarieven 

Eerder dit jaar hebben we aangegeven dat we de strippenkaart 

gaan afschaffen. Het bijhouden van de strippen bleek niet altijd 

even secuur plaats te vinden en de administratie levert de 

vereniging veel werk op. Per 1 oktober komt de strippenkaart 

daarom te vervallen en is het alleen mogelijk om contributie te 

betalen. We kunnen ons voorstellen dat dit niet iedereen zijn 

voorkeur heeft en om hierin tegemoet te komen is de contributie 

verlaagd.   

 

Geplande 

evenementen 

30-9-2017 

Training vervalt! 

7-10-2017 

 

Mededeling 

Let op, aanstaande 

zaterdag 30 september is 

het veld bezet door de FT-

schutters en komt het 

boogschieten te vervallen. 

Het is nog steeds mogelijk 

om je op te geven voor de 

cursus Traditioneel Intuïtief 

Schieten. Meld je snel aan 

via de website. 

 

Schietenmomenten: 

Let op, gewijzigde tijden! 

Donderdagen t/m 26 oktober:  

vanaf 18:00 buiten 

Donderdagen vanaf 2 november:  

19:30 – 21:30 binnen 

Zaterdagen: 10:00 – 12:00 buiten 

(niet als het stortregent) 
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Voor nieuwe leden is het nog wel mogelijk om eenmalig een 

strippenkaart te kopen zodat zij laagdrempelig kennis kunnen 

maken met het boogschieten.  

Alle nieuwe tarieven kun je vinden op onze website onder het 

menu Deventer HBV \ Tarieven. Het rekeningnummer blijft 

vooralsnog ongewijzigd. 

Booghuur 

Met het komen te vervallen van de strippenkaart is het ook niet 

meer mogelijk om met strippen een boog van de vereniging te 

huren. Het huren van een boog blijft uiteraard wel mogelijk. 

Vanaf 1 oktober huur je een boog in eerste instantie voor een 

periode van een half jaar. De kosten hiervoor bedragen 60 euro 

en dienen vooraf voldaan te worden. Indien je in de tussentijd 

besluit om zelf een boog te kopen dan is dat geen enkel 

probleem. Sterker nog, om dit te stimuleren krijg je de resterende 

maanden naar rato terugbetaald. Pijlen dien je wel zelf aan te 

schaffen. Voor 5 euro per stuk kun je deze eventueel via de 

vereniging aanschaffen. 

Nog meer belangrijk nieuws! 

Nieuwe binnen locatie 

Aan de donderdagavonden is al goed te merken dat de herfst is 

ingetreden en het steeds eerder donker wordt. Op de valreep is 

het toch gelukt om voor het winterseizoen een geschikte binnen 

locatie te vinden! Vanaf donderdag 2 november zullen we op 

de donderdagavonden gaan schieten in De Schalm op Dreef 1 

te Deventer.  

In verband met het steeds eerder intredende duister zal het 

vanaf heden mogelijk zijn om een uur eerder te beginnen. 

Iedereen is vanaf 18.00u welkom op het veld. De lampen langs 

het veld bleken afgelopen week uitkomst te bieden tegen het 

donker zodat we op deze manier de maand oktober kunnen 

overbruggen.  

 

Opmerkingen en vragen 

Als je een opmerking hebt, of vragen. Stel ze gerust. Het kan 

namelijk zijn dat meerdere leden met hetzelfde worstelen en 

misschien kunnen we dat samen oplossen.  

Met vriendelijke groet DHV 

 

 

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 

 

 

 


