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Nieuwsbrief zomer 2017 nr 3 
 

DHV 
Deventer Handboog Vereniging 

Onderdeel van de Omni-vereniging DNLSports 

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

 

Hierbij de derde nieuwsbrief voor 2017. We kijken in deze 

nieuwsbrief even terug en natuurlijk vooral vooruit.  

 

Terugblik begin 2017 

Het jaar vliegt voorbij en we hebben een aantal leuke 

activiteiten gehad. De dag in Luttenberg was erg leuk om een 

keer te doen, goed voor de verenigingskas en voor de 

boogschietsport in het algemeen. Het weer tijdens Schalkhaar 

life was prachtig. Beide evenementen hebben ons nieuwe leden 

opgeleverd! De georganiseerde open dag moeten we volgend 

jaar aantrekkelijker maken om de opkomst te verhogen en we 

hebben recent nog een keer 3D geschoten in Arnhem, wat altijd 

weer een leuke afwisseling is. 

Van de bestuurstafel 

Zoals de meesten van jullie mee krijgen zitten we in een 

overgangsfase van een informele club onder leiding van MP en 

onder DNLSport naar een subvereniging daar onder, op eigen 

benen.  

Dat houdt in dat een aantal mensen probeert de boel in gang 

te houden en zaken te regelen wat eerst centraal geregeld 

werd. Denk hierbij vooral aan het regelen van een binnenzaal, 

contributie, etc. 

De mensen die het momenteel vorm geven zijn: Herman, Nick, 

Jojanneke, Jesse, Fred & Gerrie en Eduard. 

Nick hebben we bereid gevonden om naar de financiën te 

kijken, Jojanneke onderhoudt de site en Facebook, Herman is 

de man voor de begleiding, Fred & Gerrie zorgen voor de 

catering en Eduard verzorgt een gedeelte van de 

communicatie en het materiaal. Indien je het team wilt helpen, 

 

Geplande 

evenementen 

25-8-2017 

Boogschietweekend  

2-9-2017 

9-9-2017 

Open dag bij Dimence 

 

Belangrijke 
mededeling 

Als mensen interesse 
hebben in het zelf maken 
van een boog, of het zelf 
maken van een 
armbeschermer, 
boogkoker,  je eigen pees, 
of pijlen, neem dan contact 
op met Herman voor 
leerbewerking, of met 
Eduard voor het boog en 
pijlen maken.  

 

Schietenmomenten: 

Do: 19:00 – 21:00 buiten (binnen 
volgt) 

Za: 10:00 – 12:00 buiten (niet als 
het stortregent) 
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of komen versterken horen we het graag. Bij vragen over een 

onderwerp, neem dan contact met die persoon op. 

Binnenlokatie 

Herman en Fred zijn bezig met een binnenlokatie, maar zoals het 

er op dit moment uit ziet sluit het niet aan bij de overgang van 

de zomer naar de winter. Schieten bij veldverlichting is namelijk 

niet ideaal. Zodra we een binnenlokatie hebben zullen we 

hierover communiceren. Mocht je een alternatief weten, laat 

het ons weten. 

Contributie 

We hadden aangegeven dat we voornemens zijn om af te 

willen stappen van strippen voor de bestaande leden. Nieuwe 

leden kunnen de eerste keer een strippenkaart aanschaffen. Het 

afschaffen voor bestaande leden bespaart gewoon een hoop 

administratie. Echter het vaststellen van de nieuwe tarieven 

loopt met name door het gedoe met de binnenlokatie 

vertraging op. Zodra er nieuws is zullen we dat communiceren, 

vooralsnog blijft alles zoals het is, met uitzondering van het 

voorgenomen beleid met betrekking tot de strippen.  Maak de 

strippen dus op voor september zoals we al eerder aangegeven 

hebben. 

Nog meer belangrijk nieuws! 

Eind augustus stond de Archerycup gepland, maar deze vervalt 

ivm BSW, of we die nog een keer later in het jaar gaan doen 

weten we niet. 

9 September staan we op de open dag bij Dimence. 

Organisatie hiervoor ligt bij Nick. ’s Middags kunnen we nog hulp 

gebruiken, wil je helpen geef dat aan. 

Tussendoor kunnen we altijd een keer, met een aantal fanatieke 

3D schieters, naar de 3D baan in Arnhem. 

Ook is er nog een optie om iets samen te doen met de 

boogschietvereniging in Zutphen. 

En als laatst willen we jullie zowel via de site, facebook en mail 

op de hoogte houden van de zaken waar we mee bezig zijn. 

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 

Koop niet een te zware 
boog, zeker niet als je maar 
1 keer in de week schiet.  

Wil je van je spullen af: 

Stuur in ieder geval een mail 
naar ons emailadres. 

 

Milco en Maira Huisman 
Hoofdweg 172 Loenen (gld) 
055-5051780 

 

 
 


