
 

In deze nieuwsbrief onder andere: uitleg over de inning door 
Clubcollect in 2018, inschrijven en uitschrijvingen, de Rode 
Draad, aanpassing basiscursus, update vacatures en een 
herinnering voor de schoonmaak in maart. 
 
Inning contributie door 

 
We hebben aangekondigd dat er 
een mail aankomt met de vraag 
om je contributie te betalen. 
Deze zou op 15 januari 
verstuurd moeten zijn, maar er 
ging iets mis in de 
communicatie tussen ons en 
Clubcollect. Dit is nu opgelost 
en de mail voor de contributie 
is net verstuurd.  
Zoals je kunt zien is het bedrag 
€171,21, dat is inclusief de 
standaard administratiekosten 
van Clubcollect, daar komt 
€0,50 bij op per termijn, dus in 
vier kwartalen wordt dat €2,- in 
een jaar. De €5,- die sommige 
leden betaalden voor na 
februari of in termijnen betalen 
vervalt.  
 
We wijken vanwege deze 
situatie af van artikel 4.5 van 
het Huishoudelijk reglement 
waarin staat dat leden voor 1 
februari hun contributie 
overgemaakt dienen te hebben. 
Ook wijken we af van artikel 4.1, 

omdat de overstap naar 
Clubcollect dit onmogelijk 
maakte. 
 
Als je je contributie al hebt 
overgemaakt, dan ontvang je 
geen e-mail. Heb je een 
gedeelte betaald, dan wordt het 
verrekent. Is dit niet goed 
gegaan? Neem dan contact op 
met de penningmeester op 
penningmeester@abctaxus.nl.  
 
Ben je een Gelrepashouder? 
Neem dan ook contact op met 
de penningmeester. We hebben 
van jou een aantal gegevens 
nodig voor de verwerking bij de 
provincie. 
 
Een voorbeeld van hoe deze 
brief er ongeveer uit komt te 
zien is in de voorgaande 
nieuwsbrief meegezonden. 
 

Bedankt iedereen die pijlen 
heeft ingeleverd  
In de december nieuwsbrief is 
opgeroepen om pijlen te 
doneren die je niet meer 
gebruikt.  
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Aan een ieder die pijlen heeft 
gedoneerd zeggen we:  
 

Hartstikke bedankt! 

 
 

Vrije training zondags 
Zondagopening is geregeld via 
het sleutelrooster. Ondanks het 
geringe aantal personen dat 
zondags schiet, is besloten 
voorlopig de zondag wel als 
vrije training te behouden. De 
kantine wordt dan door de 
leden zelf bemand tijdens de 
gezamenlijke pauze.  
 

Lidmaatschap opzeggen 
In de laatste paar weken zijn er 
verschillende leden geweest die 
zich niet bewust waren van de 
manier waarop je je kan 
uitschrijven als lid van ABC 
Taxus. Daarom stellen we de 
regel die we aanhouden hier 
nog eens duidelijk: 
Als je het lidmaatschap van ABC 
Taxus op wilt zeggen moet je dit 
uiterlijk vier weken voor het 
einde van het kalenderjaar 
doen. Als je het lidmaatschap 
niet voor deze tijd hebt 
opgezegd, dan wordt je 
lidmaatschap voor het volgende 
jaar automatisch verlengd en 
ben je de contributie voor dat 
jaar verschuldigd. De enige 
uitzondering is als je overstapt 
naar een andere NHB 

boogschietvereniging. In het 
Huishoudelijk Reglement van 
ABC Taxus is dit te vinden onder 
artikel 4.2 en 4.3. 
 

Kantinerooster 
Er is een kantinerooster 
opgehangen in de gang en 
achter de bar. Hierop staat elk 
lid ingeroosterd om een 
bardienst te draaien. Jij bent er 
voor verantwoordelijk dat er 
iemand achter de bar staat op 
dat moment. Ruilen kan, noteer 
dit duidelijk. Aan het begin van 
je bardienst schrijf je je naam 
boven de aftekenlijst voor de 
consumpties. Instructies staan 
in de map en liggen in de grote 
la in het midden van de keuken. 
Weet je iets niet zeker? Vraag 
het je medeleden. 
 
Januari ging helaas rommelig en 
we hebben veel dagen gehad 
waar leden niet op kwamen 
dagen. Ben je niet geweest? 
Stuur dan een mail naar 
kantine@abctaxus.nl dan 
vinden we wel een oplossing. Je 
kunt sowieso binnenkort een 
herinnering verwachten. Je bent 
lid van een vereniging, er wordt 
van je verwacht dat je je 
steentje bijdraagt. 
 

Wethouder komt langs 
Op zaterdag 24 februari komt 
wethouder sport Gerrie Elfrink 
langs voor een kort bezoek. Van 
12.00 tot 13.00 uur zal hij kennis 
komen maken met onze 
vereniging. De jeugdtraining 
gaat gewoon door, maar zal 
lichtelijk aangepast worden om 
de wethouder in te passen. We 
willen de wethouder een warm 
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welkom geven en hopen dat alle 
leden hieraan meehelpen. 
 

Basiscursus aanpassing 
Om nieuwe leden beter te 
introduceren aan onze 
vereniging hebben we de 
basiscursus aangepast zodat 
aspirant leden eerder in contact 

komen met onze vaste leden. 
Voor al onze vaste leden 
daarom de vraag: kunnen jullie 
ons meehelpen deze aspirant-
leden zich welkom en een deel 
van onze vereniging te doen 
voelen? We zien onze vereniging 
graag bloeien. 
 
 

 

Clubkleding 

Het verkrijgen van de nieuwe ABC Taxus clubkleding is een lang proces 
geweest. Jaap Glastra is nu zo vriendelijk geweest om het op zich te 
nemen om nu werkelijk de kleding naar de geïnteresseerde leden te 
krijgen.  
 
In de komende tijd hierover meer. Houdt hiervoor de mededelingen in 
de gaten op de website en de borden in de gang en achter de bar. 
 

Rode Draad 
In december is er een 
vergadering geweest met de 
kaderleden (trainers, 
commissies en coördinatoren) 
van ABC Taxus. In deze 
vergadering hebben we het 
gehad over waar we staan, waar 
we heen moeten en hoe we 
daar kunnen komen. We willen 
een zichtbare vereniging zijn 
van actieve leden die leden 
stimuleert om mee te helpen, 
aan wedstrijden mee te doen, 
om trainer te worden en waar 
ook recreatieve schutters 
welkom zijn.  
 

We willen deze visie 
verwezenlijken door:  
 Communicatie te verbeteren 

tussen commissieleden, 
trainers, actieve leden en 
inactieve leden. 

 Inactieve leden actief te 
maken door leden bewust 
te maken van de taken die 
uitgevoerd moeten worden 
en de voordelen van actief 
lidmaatschap te laten zien. 

 Taken beter te verdelen, 
want de uitvoering mag niet 
stagneren omdat een lid er 
de brui aan geeft of als 
taken te zwaar zijn 
geworden. 

 Trainingen beter op elkaar 
aansluiten door meer 



 

overleg en door inzichtelijk 
te maken welk lid welke 
training volgt. Elke training 
richt zich op ontwikkeling 
van de schutter tot 
wedstrijdschutters, trainers 
en voor de vereniging 
actieve leden.  

 Nieuwe leden beter 
introduceren door het 
aanpassen van de 
basiscursus, een 
introductiepraatje tijdens 
de basiscursus, het 
opzetten van een 
smoelenboek en onze leden 
te vragen naar elkaar om te 
kijken. 

 
Voor de ALV zal de kadergroep 
opnieuw bij elkaar komen om 
de voortgang te bespreken.  
 

Vacatures 
Er zijn leden nodig om onze 
vereniging draaiende te 
houden. We hebben onder 
andere trainers, coördinatoren, 
bestuursleden, barvrijwilligers 
en commissieleden nodig. Vraag 
rond wat je kan doen of stuur 
een mailtje.  
 
Demonstraties 
We zijn al geruime tijd niet goed 
in staat om aanvragen voor 
demonstraties goed te op te 
vangen. We hebben een 
demonstratiecommissie nodig. 
Lijkt het je leuk om 
demonstraties te geven aan 
enthousiaste mensen die kennis 
willen maken met de 
boogschietsport, en wil je de 
coördinatie hiervan op je 
nemen, neem dan contact op 
met het secretariaat 
(secretariaat@abctaxus.nl). 

Al die andere vaste taken: 
 Voor het bestuur: 

secretariaat@abctaxus.nl 
(Robin van Breukelen en 
Nita Dekker) 

 Gebouwbeheer: 
gebouw@abctaxus.nl (Ben 
van Kuijk) 

 Commissies: 
o Kantine: 

kantine@abctaxus.nl 
(Helmy Schouten de Jel) 

o Activiteiten: 
activiteiten@abctaxus.n
l (Clarinda Meeder en 
Helmy Schouten de Jel) 

o Wedstrijden: 
wedstrijden@abctaxus.
nl (Remco Meeder en 
Shauni Achterstraat) 

o Materiaal: 
materiaal@abctaxus.nl 
(Frank Tiemens en Rijk 
van Campen) 

 Trainingen: 
o 3D&veld: Bas Dinnissen 

en Ron Broers 
o Targettraining: Freek 

Verkade en Remco 
Meeder 

o Jeugdtraining: 
jeugdtraining@abctaxus
.nl (Maira Campfens) 

o Basiscursus: Shauni 
Achterstraat 

 
Bedankt voor meehelpen 
met schoonmaak 13 januari 
We zouden het bijna vergeten: 
iedereen die meegeholpen 
heeft met de schoonmaak, 
waaronder Rijk, Richard, Karl, 
Freek, Esther, Nita, Nigel en zijn 
moeder en Menno erg bedankt.  
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Zonder jullie geen was het geen 
nette vereniging en het ging 
allemaal fantastisch vlot. 

 
Bedankt en hopelijk tot de 
volgende keer.  
 
Voor een ieder die dit niet weet: 
aan het einde van de 
schoonmaak is het altijd 
bitterballentijd.  
Blijf je nooit? Dan ook geen 
hapje, drankje en gezelligheid. 
 

 

Schoonmaak 
Op zaterdag 10 maart is het 
weer tijd voor de volgende 
tweemaandelijks schoonmaak. 
Dit betekent dat er vanaf 16:00 
uur niet meer geschoten kan 
worden en dat jij gevraagd 
wordt om een handje mee te 
helpen.  
 
Hoe meer mensen, hoe sneller 
het gaat, help dus mee!  
 
Van tevoren aanmelden helpt. 
Dit kan altijd door:  

 je in te schrijven op de 
kalender achter de bar,  

 je aan de melden bij het 
facebookevent (in ieder 
geval een week van 
tevoren gepost) of 

 je aan te melden bij Cas 
Zeldenrust 
pr@abctaxus.nl. 

Reguliere openingstijden 
 
Dinsdag: 19.30 - 22.00 Vrije training 
  
Donderdag: 19.30 - 22.00 Vrije training 
  
Vrijdag: 19.30 - 22.00 Training 

Target (oneven weken) 
Veld & 3d (even weken) 

  
Zaterdag: 09.30 - 11.30 Basiscursus 

(aan- en afmelden verplicht) 
12.00 - 14.00 Jeugdtraining  
(10 – 18 jaar) 
14.00 - 17.00 Vrije training 

  
Zondag: 11.00 – 14.00 Vrije training 

Sommige dagen zijn EJBA zondagen. De kantine is dan 
van de EJBA en hun regels/ menu/ enzovoorts gelden 
en er kan alleen buiten geschoten worden. 
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