SCHIETSPORTVERENIGING REMINGTON VENRAY NEDERLAND
Schietsportcentrum “DE VERSEN” Sinnesstraat 7, 5808 BR Oirlo (Venray).
Tel.: (+31)0478-571035
Aangesloten bij de K.N.S.A. onder nummer 8116.
Postadres: Postbus 132, 5800 AC Venray

Aan

: Alle leden

Van

: Bestuur SSV Remington

Onderwerp

: Verhuur en invullen inschrijfregister

Datum

: 09 september 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte aspiranten, leden SSV Remington,
Door aanpassingen van de inschrijfregisters is er wat onduidelijkheid ontstaan over wie, wat en
wanneer behoort in te vullen.
Bij dezen een kleine uitleg.
WITTE LIJST:
De witte lijst wordt ingevuld door alle aspiranten en leden van SSV Remington.
Deze horen er te liggen op dinsdagavond, donderdagavond, vrijdagmiddag en zondagmorgen.
GELE LIJST:
De gele lijst wordt ingevuld door een introducé.
Een introducé is iemand die op afspraak en onder begeleiding drie maal mag komen schieten.
Dit is op zondagmorgen, tenzij er anders is afgesproken.
Al deze afspraken worden altijd per mail bevestigd aan de betreffende introducé.
Deze gele lijst wordt aangeboden als een introducé zich aanmeldt bij de bar, wat hij altijd behoort te
doen. Ook al komt hij samen met een van de eigen leden.
GROENE LIJST:
De groene lijst wordt ingevuld door de huurders.
Deze lijst ligt klaar op woensdagavond, vrijdagmiddag, vrijdagavond en zaterdagmorgen.
Al deze dagen zijn ALLEEN voor verhuur.
Dat betekent dat alleen op deze dagen huurders mogen komen schieten.
Dit is, behalve op de vrijdagmiddag, alleen op afspraak via verhuur.
Deze afspraken worden ook alleen ingepland door verhuur. Een huurder kan tot één week van te
voren een afspraak maken.
Een huurder of hurende verenigingen krijgen dan ook altijd een uitnodiging van SSV Remington.
Deze laten ze zien aan de baanbeheerder. Daarna controleert de baanbeheerder de benodigde
papieren van de betreffende huurder(s).
Dus: zonder dit bewijs is er niets afgesproken en wordt er niet geschoten.
Met vriendelijke groeten,
S. Ariaens
Voorzitter SSV Remington
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