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Nieuwsbrief clubs VSK maart 2020

03/03/2020

De maand maart is reeds begonnen. Na een extra dag in februari kunnen we gaan uitkijken naar
de lente. In de maand maart vindt de jaarlijkse algemene vergadering plaats, gaan de provinciale
kampioenschappen verder en ook de wedstrijden kleischieten gaan van start. VSK draait dan ook
op volle toeren. In de maand maart zal ook de nieuwe website van VSK online gaan.
1. Jaarlijkse algemene vergadering
2. Nieuwe website
3. Bestelling schijven

1. Jaarlijkse algemene vergadering
Enkele punten ivm de algemene jaarvergadering:

•

Zoals reeds verschillende malen aangekondigd, zullen de jaarlijkse Algemene
Vergadering en de adviesvergadering van de dirco’s doorgaan op 14 maart 2020.
Dit is op een andere locatie dan de voorgaande jaren, aangezien er in het Huis van
de sport geen parking en catering meer aanwezig is. Wij heten jullie dan ook
hartelijk welkom bij Bliki Shooting World, te Zilverbergstraat 5, 2550 te Kontich.

•

Zowel de contactpersoon als de voorzitter van de club hebben een link gekregen
die toegang geeft tot de nodige documenten voor de verschillende vergadering.

•

Via deze nieuwsbrief willen we nog meegeven dat er in de agenda van de AV een
foutje geslopen is. Bij het punt 13 voorstellen van de kandidaturen voor de
openstaande functies, staat er bij punt 13.4 Vertegenwoordiger provincie WestVlaanderen. Dit moet uiteraard voorzitter van het dirco doel zijn. Ook bij punt 15.4
moet het i.p.v. vertegenwoordiger provincie west Vlaanderen voorzitter van het
dico doelschieten zijn. De nieuwe versie van de agenda werd reeds geupload. Wij
verontschuldigen ons hier dan ook voor.

•

In het kader van organisatorische redenen, vragen wij zeker voor zij die dit nog
niet gedaan hebben om hun aanwezigheid door te geven. Clubs die niet aanwezig
kunnen zijn, kunnen een volmacht geven aan een andere club. Deze dient 2
kalenderdagen voor de vergadering op het secretariaat toe te komen.

2. Nieuwe website
In de maand maart zal de nieuwe website www.sportschieten.be gelanceerd worden.
Tijdens de AV zal aan de clubs een demo getoond worden en de inlog procedure uitgelegd
worden. Alvorens toegang te hebben tot de clubzone, moet je immers aangemeld zijn in
de lidzone. Is dit niet duidelijk kom dan zeker naar de AV, waar u de nodige info zal
gegeven worden.
Nieuw is dat bestellingen onmiddellijk betaald kunnen worden, zodat deze sneller geleverd
kunnen worden. Ook zal er voor de wedstrijden kleischieten onmiddellijk betaald moeten
worden. Op deze manier wordt de administratie voor de vrijwilligers die hieraan
werkensterk vereenvoudigd.
Verder hebben we getracht een duidelijke en overzichtelijke website aan te bieden, voor
de sportschutters. Opbouwende feedback is uiteraard altijd welkom.

3. Bestelling schijven
Zoals reeds verschillende malen aangehaald, zal VSK nog 2 keer per jaar een bestelling
voor schijven plaatsen. Eind maart plaatsen wij een bestelling en een tweede bestelling dit
jaar zal geplaatst worden eind september. Wens je schijven te bestellen, vul dan zeker
het webformulier in via deze link . Hou er rekening mee dat VSK geen extra stock heeft,
waardoor tussentijds leveren niet kan.
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