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Betreft

: Schieten bij het gilde

Het Sint Martinus Gilde heeft de mogelijkheid om diverse soorten schietwedstrijden te verzorgen
voor groepen en verenigingen. Dit gebeurt op ons eigen terrein met de nodige faciliteiten en
horeca. De volgende schietwedstrijden kunnen er voor U worden georganiseerd:







Schieten op de vogel
Schieten op de wip (gevorderden)
Horizontaal (klep)schieten met het luchtgeweer
Handboog schieten
Kruisboog schieten
Jeu des Boules

Uiteraard is het hierbij mogelijk om in ons gildelokaal en het terras consumpties te nuttigen.
Hieronder vindt U de huidige prijslijst (2020) van onze consumpties:





Koffie / thee
Bier
Diverse soorten fris
Witte en rode wijn

€ 1,25
€ 1,50
€ 1,50
€ 2,00

Indien U dit wenst, kan er ook uitgebreid gegeten worden. Helaas kunnen wij dit als gilde niet
compleet voor U verzorgen, maar het is geen enkel probleem als U dit zelf wilt regelen. Indien U dit
van tevoren laat weten, dan houden wij er natuurlijk rekening mee en kunnen we de eventueel
benodigde tafels en stoelen wel voor U klaar zetten.
Voor groepen geldt dat er één factuur wordt gemaakt voor de gehele groep. Er worden geen
individuele bonnetjes bijgehouden. Indien gewenst, kunnen er wel twee aparte rekeningen worden
opgemaakt voor bijvoorbeeld de mannen en de vrouwen. De rekening dient aan het einde van de
activiteit contant te worden afgerekend (geen pin aanwezig) of de factuur dient in de week na de
activiteit via de bank te worden voldaan.
Op het afgesproken tijdstip verzamelen we op ons eigen schietterrein 't rond venneke aan de Mgr.
Smetsstraat 46 te Dommelen. Nadat eenieder zich heeft geregistreerd volgt een korte instructie
van de schietactiviteit en beginnen we met de wedstrijd. In goed overleg zijn diverse tijden en data
mogelijk, maar we zijn gebonden aan de beschikbaarheid van de vrijwilligers die U moeten
begeleiden.
Mochten er nog vragen zijn, stelt U ze dan gerust. Wij hopen dat U een plezierig verblijf zult
hebben op ons mooie schietterrein.
Met sportieve gildegroet,
namens de overheid,
Wim Caris, Deken schrijver / fiscaal
Bankrelatie: Rabobank Valkenswaard nr. NL62 RABO 0 11.18.01.818

