Een korte geschiedenis van “De Grensstreek”

SCHIETSPORTVERENIGING

“DE GRENSSTREEK”

De vereniging werd op 31 mei 1991 opgericht in de
Manege de Grensstreek te Belfeld.
Deze oprichting kwam tot stand doordat de toenmalige
oprichters de schietsport in Noord-Limburg, en in Belfeld
in het bijzonder, op een meer professionele manier wilden
gaan beoefenen. De Luchtschietsport is niets voor niets
een Olympische discipline.
Met deze gedachte in het achterhoofd werden hiertoe in
de statuten dan ook de volgende regels opgenomen:
S.v. “De Grensstreek” zal haar leden in de
gelegenheid stellen de schietsport te beoefenen en
zij zullen dit doen door middel van het geven van
instructie, het houden van oefeningen, wedstrijden en
andere geoorloofde middelen die daartoe ter
beschikking zijn.
Met gezamenlijke krachten heeft men toen van een
voormalige opslagruimte in de Manege “de Grensstreek”
een volwaardige luchtschietsport accommodatie gemaakt.
Deze accommodatie werd echter na enige jaren veel te
klein. De leden van de vereniging hebben toen het bestuur
de opdracht gegeven om verzelfstandiging of uitbreiding te
onderzoeken. Na veel wikken en wegen zijn bouwplannen
gemaakt en is er in 1999 gestart met de bouw van
“Schietsportaccommodatie s.v. de Grensstreek”, aan de
Sportlaan 15 te Belfeld. De accommodatie is geheel
gerealiseerd door eigen arbeid van de leden en op 6
november 1999 feestelijk geopend.
In deze accommodatie kan geschoten worden met
luchtgeweer
en
luchtpistool.
Tevens
is
deze
accommodatie geschikt om de mindervalide sportschutter
de schietsport te laten beoefenen.
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Van begin af aan heeft de vereniging de doelstelling
gehad om de schietsport op 10 meter, de luchtschietsport
in het bijzonder, een warm hart toe te dragen. Zij doet dit
dan ook middels trainingen welke wekelijks gehouden
worden. Tijdens deze trainingen wordt vooral de jeugd
intensief begeleid.
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VerePer maand: € Geld * niging **
KNSA
KLSB
Seniorlid
Jeugdlid tot 14
Jeugdlid 14 tot
18 jaar
Student 18 tot
het jaar waarin
men 21 wordt
Huur ver.
Wapen vanaf 18
jaar
Senator / jr.

100,00
50,00
50,00

7,50/mnd. 3,55/mnd. 25,00/jr.
7,50/mnd. 1,40/mnd. 25,00/jr.
7,50/mnd. 1,40/mnd. 25,00/jr.

50,00

7,50/mnd. 1,85/mnd. 25,00/jr.

Na ½ jaar lid
Na 1jr lid
-

2,25
4,50

50,00/jr.

*

Bij inschrijving dient inschrijfgeld betaald te worden.
Tevens dient gelijktijdig een pasfoto ingeleverd te
worden.
** Senioren en studenten, lid voor 6 november 1999,
krijgen € 1,25 korting op hun contributie als
tegenprestatie voor hun bouwactiviteiten.
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Verenigingswapens:
De vereniging beschikt over een aantal wapens die
gebruikt kunnen worden door de leden en aspirant-leden
die (nog) geen eigen wapen bezitten. U bent dus niet
verplicht om zelf meteen een wapen aan te schaffen.
Diegene welke gebruik maakt van verenigingswapens is
het niet toegestaan veranderingen aan een wapen door te
voeren. Hier schieten n.l. ook andere schutters mee,
waarvoor deze wijzigingen negatief zouden kunnen zijn.
Deze schutters worden dringend verzocht een eigen
wapen aan te schaffen.
Wedstrijden:
Schutters met een geldig schietpaspoort kunnen
deelnemen aan door de KNSA en/of KLSB
georganiseerde
wedstrijden,
zoals
Nederlands
Kampioenschappen, LKK, District Kampioenschap,
Bondsfeest en Grand Prix Wedstrijden.
Deze wedstrijden worden door het gehele land gehouden,
door onze schutters wordt het meest geschoten binnen
ons eigen district (KNSA District IV: Limburg en Brabant,
KLSB Noord-Limburg,
Jeugd:
De Grensstreek heeft een jeugdafdeling. In het jaar waarin
een jeugdige 11 wordt kan deze bij onze vereniging
worden aangemeld, Daarnaast moet er rekening mee
worden gehouden dat de minimum leeftijd van een
jeugdige niet exact is aan te geven. Voor een deel hangt
dat af van de lichaamsbouw en het karakter van het kind.
Is een deze tenger gebouwd en/of is het karakter nog niet
voldoende gevormd om de schietsport te beoefenen dan
kan geadviseerd worden om nog een jaartje te wachten.
Jeugd schiet op de donderdagavond van 19.30 – 20.30
uur.
Er wordt niet alleen binnen de eigen vereniging
geschoten. Er zijn ook contacten met andere verenigingen
in het District die een jeugdafdeling hebben. Voor
onderlinge wedstrijden wordt ook deelgenomen aan de
jeugdcompetities met verschillende verenigingen.

op al uw vragen die u over de schietsport en onze
vereniging heeft. Op donderdagavond zijn er altijd
bestuursleden aanwezig die u meer informatie kunnen
geven.
Mindervalide schutters:
De schietsport is een sport welke uitermate geschikt is
om door gehandicapten beoefend te worden.
De
vereniging
heeft
in
hun
gehele
“Schietsportaccommodatie s.v. de Grensstreek” dan ook
voorzieningen getroffen om de omgeving geheel
geschikt te maken voor gehandicapten. Niet alleen het
gebouw is toegankelijk gemaakt voor de mindervalide
sportschutters, maar ook de schietpunten. Het sanitair
en de verdere inrichting is zodanig aangepast dat de
mindervalide sporters zich zonder extra hulp door het
gehele gebouw kunnen bewegen.
Openingstijden Schietsportaccommodatie:
Dinsdagavond:
20.00 – 23.00 uur
Donderdag Talenten 18.30 – 20.00uur
(jeugd): 19.30 – 20.30 uur
Donderdagavond:
20.30 – 23.00 uur
Schietsportvereniging "de Grensstreek"
Verenigingsgebouw:
Sportlaan 15
(geen postadres)
5951 NJ Belfeld.
Tel: 06 – 30 23 37 85
Secretaris
Ad van Doormalen
correspondentieadres:
Molenpeel 3
5768 RV Meijel
Bankrelatie:

Rabobank Belfeld
Reknr.IBAN
NL69RABO0143613812

Handelsregister Venlo:
Website:
E-mail

40166281
http://www.DeGrensstreek.nl
info@DeGrensstreek.nl

S.v. De Grensstreek is aangesloten bij:
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Voor meer informatie:
Mocht u na het lezen van deze beknopte informatie
belangstelling hebben gekregen in de schietsport, kom
dan gerust bij ons op bezoek. Wij geven u graag antwoord

- de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie)
onder nummer 8825.
- de KLSB (Kogel en Lucht Buks Schutters Bond) onder
nummer 2500.
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