Beringen 13-03-2021,

Beste schutter,
Zoals jullie weten zijn we nog niet van het Corona virus af, al begint er misschien toch
een beetje licht aan het einde van de tunnel te komen.
Daarom ook dit schrijven vanwege het gewestbestuur.
Zoals de kaarten nu liggen is het plan van de overheid om de horeca op 1mei aanstaande
te laten opengaan. Echter, onder welke maatregelen en wat dit voor ons
verenigingsleven zal betekenen is nog niet bekend.
Een normaal schuttersseizoen is hierdoor onbestaande.
Zo zal de start van het schuttersseizoen van het gewest Beringen vanzelfsprekend niet
kunnen plaatsvinden in de maand April.
Beter zijn de vooruitzichten dat je binnen je eigen gilde met maximum 10 schutters al
het gevoel van pijl en boog kan terug winnen in de maand April.
Als bestuur is er beslist om u nu reeds op de hoogte te brengen dat al de Bondsfeesten,
kampioenschapswedstrijden en de gewestschietingen zullen geannuleerd worden voor
2021 en verschuiven naar 2022.
Er houdt jullie echter niets tegen om de resterende kampioenschapswedstrijden (vanaf
het moment dat het mag) te schieten onder de vorm van kameraadschap binnen onze
gildes.
Verder willen we voorstellen om voorlopig gewone prijsschietingen te organiseren vanaf
het moment dat het terug mag. Uiteraard volgens de opgelegde voorwaarden vanuit de
overheid en /of gemeentes.
We willen u nu alvast meedelen dat we begin Mei, tenminste als het mag, een algemene
vergadering willen inplannen. De juiste datum zal u nog meegedeeld worden. Op deze
vergadering zullen we de resterende weekenddagen verdelen over de gildes die een
schieting willen inrichten. We gaan dit jaar geen gekende kalenders meer drukken , wel
op een A4 formaat aan ieder een overzicht bezorgen( zoals het voorontwerp ) nadat de
kalender van de resterende schietingen is opgemaakt.
We willen zeker de gildes niet verplichten om een prijsschieting te geven. Sommige zien
het misschien niet zitten omdat er nog veel inspanningen moeten geleverd worden om
alles veilig te kunnen doen. Anderen willen wachten tot er meer vrijheid is. Nog anderen
zijn nu al grotendeels voorbereid om schietingen te organiseren. Als bestuur zullen we
dan ook ons volste respect tonen voor iedere beslissing. Weet dat het gevoel van
veiligheid en een veilige omgeving voor ieder van ons anders ligt maar wel dat veiligheid
en gezondheid ten alle tijden moet primeren.

Als laatste willen we u nog laten weten dat:
-

De keizerschieting binnen het gewest nog NIET geannuleerd is. Dit zal verderop
het seizoen bekeken worden of het mogelijk is deze te laten plaatsvinden.

-

We eventueel later op het seizoen nog iets proberen uit te werken om een mini
criterium of jeugdschieting binnen het gewest te organiseren.

-

Het inrichten van de nationale jeugdschieting, de Mijnstreek nog verderop het
seizoen bekeken zal worden.

-

Op basis van onderstaand overzicht hebben we bovenstaande besluiten genomen
op de bestuursvergadering van het Gewest Beringen op zaterdag 13 maart 2021.

-

Je steeds mag reageren op dit schrijven , op de algemene vergadering zullen we
hierop antwoorden geven.

Dank u wel voor jullie begrip en geduld.
Hou jullie gezond !
Het gewestbestuur

