Schietsport….
een sport om even
bij stil te staan.
Waar zijn wij gevestigd.

Schietsport Vereniging Het Mikpunt

Schietsport Vereniging Het Mikpunt
Meeuwenstraat 2
7574 BP Oldenzaal
Tel: 0541 - 52 18 18
E-mail:
info@svhetmikpunt.nl
Website:
www.svhetmikpunt.nl

Wij heten u van harte welkom
bij onze schietsportvereniging.

Volg ons op.

Waar sporten en plezier samenkomen.

Wie zijn wij.
Wij zijn een schietsportvereniging die een lange
historie kent op het gebied van de schietsport in
Oldenzaal en daar buiten.
Wat doen wij.
Wij houden ons bezig met het beoefenen en het
promoten van de schietsport. Wij zijn dan ook
aangesloten bij de Bond Twentse Lucht
Schietsport (BTLS).
Naast in competitieverband te schieten, in de
maanden september tot en met mei, hebben wij
ook onze eigen competitie “schildjes-schieten”, dit
zijn 10 wedstrijden van 40 schoten die wij
gedurende het jaar houden.
Tevens houden wij gedurende het jaar door
wedstrijden en activiteiten gericht op de jeugd en
volwassenen. Daarbij gaan wij ook op bezoek bij
andere schietverenigingen.

Welke disciplines kennen wij.
Luchtgeweer: staand en opgelegd
Luchtpistool: staand en opgelegd
De klassen waarin wij schieten zijn zowel voor de
jeugd als volwassenen gelijk. Daarnaast is er ook
nog een speciale veteranen klasse.
Speciaal voor de jeugd hebben wij één baan
ingericht waarop liggend geschoten kan worden op
targets.
Waar schieten wij mee.
Wij schieten met het kaliber .177 wat ook wel in de
volksmond 4,5 mm wordt genoemd.
Heeft u geen wapen, geen nood, wij als vereniging
hebben de beschikking over zowel luchtgeweren als
luchtpistolen.
Kan iedereen lid worden.
Ja, na goedkeuring bestuur, verder kennen wij geen
uitzonderingen, echter voor minder valide mensen
en mensen in een rolstoel is ons advies altijd om
eerst eens langs te komen.
Welke lidmaatschappen kennen wij.
Jeugd lidmaatschap:
€ 5,00 per maand
Volwassenen lidmaatschap:
€ 7,50 per maand
Steunend lidmaatschap:
€ 3,50 per maand
Naast het lidmaatschap kennen wij ook een tweetal
variabele lidmaatschappen, nl. een 3 maanden
lidmaatschap en een 10 “strippenkaart”. Wilt u
graag weten welke voorwaarden hieraan gesteld
worden, op onze website kunt u al de nodige
informatie vinden.

Waar doen wij al dit moois.
In ons eigen clubgebouw aan de Meeuwenstraat 2
te Oldenzaal. Wij hebben de beschikking over 11
wedstrijdbanen elk met een lengte van 10 meter.
Daarnaast hebben wij de beschikking over een
gezellige kantine.
Openingstijden clubavonden.
Maandag:
van 19:30 uur tot en met 24:00 uur
Vrijdag:
van 19:30 uur tot en met 24:00 uur
Zaterdag:
van 19:00 uur tot en met 24:00 uur,
dit is vooralsnog één keer per maand houdt hiervoor
onze website, Facebook en Instagram in de gaten.

