Bekijk deze mail in jouw browser.

Nieuwsbrief schutters VSK december 2019

28/11/2019

In deze nieuwsbrief sportschutters willen wij u op de hoogte brengen van volgende
activiteiten:

•
•
•
•
•
•

28 december tot 5 januari 2019 - MOF Leieschutters disc 9 en 11
Overzicht PK's weekend 11 -12 januari 2020
Overzicht PK's weekend 18 -19 januari 2020
Overzicht PK's weekend 25 -26 januari 2020
Fruitschieting 2020
Vrijwilligers BOA 2020
U kan steeds op de affiche klikken om deze groter te maken!!

28 december tot 5 januari 2019 - MOF Leieschutters disc 9 en 11

Overzicht PK's weekend 11 -12 januari 2020
11/01/2020 PK Oost-Vlaanderen opgelegd luchtpistool en luchtkarabijn bij de
Leieschutters
11/01/2020 PK Oost-Vlaanderen 10m snelvuur en standaard te Zwevegem
11/01/2020 PK Antwerpen 50m Benchrest Rimfire te Vlimmeren
11/01/2020 PK West-Vlaanderen 10m snelvuur en standaard te Zwevegem
11/01/2020 PK Limburg 25m standaardpistool bij SKPS
12/01/2020 PK Antwerpen 50m Vrijpistool bij Shooting World
12/01/2020 PK Antwerpen 100m Liggend en standaard bij Shooting World

Overzicht PK's weekend 18 -19 januari 2020
18/01/2020 PK Oost-Vlaanderen 25m superkaliber bij de Derbyschutters
18/01/2020 PK West-Vlaanderen pompactie te Roeselare
18/01/2020 PK West-Vlaanderen 25m sporting rifle te Roeselare
18/01/2020 PK Oost-Vlaanderen 50m 40schot staand bij de Derbyschutters
18/01/2020 PK Limburg 25m zwaar Kaliber bij SKPS
18/01/2020 PK Oost-Vlaanderen 25m sporting rifle te Roeselare
18/01/2020 PK Oost-Vlaanderen pompactie te Roeselare
19/01/2020 PK Vlaams-Brabant 10m Zimmer bij de Polderschutters
19/01/2020 PK Antwerpen 10m Zimmer bij de Polderschutters

Overzicht PK's weekend 25 -26 januari 2020
25/01/2020 PK Oost-Vlaanderen bowlingpins bij de Derbyschutters
25/01/2020 PK Oost-Vlaanderen 50m 60schot liggend bij de Derbyschutters
25/01/2020 PK West-Vlaanderen 25m superkaliber te Beveren-Leie
25/01/2020 PK Limburg bowlingpins bij Trigger
25/01/2020 PK Limburg 25m Sportkarabijn bij Trigger
25/01/2020 PK Antwerpen Bevordering te Vlimmeren
26/01/2020 PK Antwerpen 10m opgelegd luchtdisciplines te Mechelen

Fruitschieting 2020

Vrijwilligers BOA
In 2020 staat VSK in voor de organisatie van de BOA. We weten dat het vroeg dag is maar
het organisatiecomité BOA 2020 is al volop in actie geschoten om dit evenement tot een
groot succes te maken. We kennen de verbeterpunten van de editie 2018 en proberen
deze aan te pakken.
Dit groot evenement gaat door op 7 en 8 november 2020 in de topsporthal van
Gent.

Voor een vlot verloop van dit evenement is de organisatie nog op zoek naar

vrijwilligers die zich kunnen vrijmaken gedurende enkele uren in het weekend van 6 tot 8
november 2020.
Op vrijdag 6 november en zondagavond 8 november hebben we mensen nodig die willen
helpen met de opbouw en afbraak van de schietstanden.
Op 7 en 8 november hebben we vrijwilligers nodig voor oa te helpen bij de inschrijvingen,
aanmeldingen, opslagruimte wapens, …..
Op de website kan u een webformulier terugvinden waar u kan aanduiden welke
momenten u beschikbaar bent. U dient ingelogd te zijn om bovenstaande link te volgen.
Mensen die willen meewerken kunnen een onkostenvergoeding in het kader van de
vrijwilligerswetgeving verkrijgen.

Daarnaast is VSK ook op zoek naar een club die de bar en het eten op zich wil opnemen.
VSK voorziet de ruimte en de club is verantwoordelijk voor de organisatie en bestellingen

met betrekking tot de bar en het eten. De winst die dit weekend gemaakt wordt is
vanzelfsprekend voor de club die deze taak op zich neemt.
Kandidaten mogen zich melden via stcteam@sportschieten.be
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