Vereniging voor Volksvermaken
Grolloo

Neutieschiet’n
vrijwilligershandleiding
spelregels
Voor u ziet u een baan met twintig noten er op.
De eerste noot ligt op een afstand van twee meter
en daarna ligt er een om elke vijftien centimeter.
U staat zelf achter de gooi- of beter gezegd, de
schietstreep.
Bij het schieten moet u er op letten dat de kogel
voor de volgende streep de grond raakt.
Schiet u zo hoog dat de kogel na de streep de vloer
raakt, dan krijgt u tien strafpunten.




Inschrijving (door bestuur VvV)

voorinschrijving op zondagmorgen bij CR Gerrie van 11.00 tot 12.00uur en in de Berenkuil is inschrijving
mogelijk van 13.00 tot 14.00 uur
Start (eerste paasdag)

DE VRIJWILLIGERS WORDEN IN GROEPEN VERDEELD











DE EERSTE GROEP OM 12.45 UUR IN DE BERENKUIL (instructies en een deel vertrekt naar Het Markehuis)
DE TWEEDE GROEP OM 13.45 UUR BIJ CR GERRIE (instructies en een deel vertrekt naar CR Hofsteenge)

elke vrijwilliger krijgt een badge met hierop vermeld "MEDEWERKER VvV" (Deze badge svp
direct na afloop inleveren.)

per baan is er één aanspreekpunt – deze regelt de gang van zaken op zijn/haar baan – en zijn er twee
begeleiders, welke de score doorgeven en de noten herplaatsen

de noten dienen zo snel mogelijk herplaatst te worden, omdat het anders te ver uitloopt

voor elke baan is er een emmer met noten

voor elke locatie is er een spelregelkaart – deze kan in de buurt van de banen worden opgehangen

iedere vrijwilliger krijgt een aantal consumptiebonnen, welke in de verschillende gelegenheden kunnen
worden besteed tot het einde van de activiteit op de locatie

er kan in de Berenkuil en het Markehuis gestart worden om 13.00 uur
Verloop

men hoeft de baanvolgorde niet aan te houden, maar wel de punten vermelden aachter het juiste
baannummer

afhandeling gaat op basis van - wie het eerst komt, wie het eerst maalt – dus nieuwe kaarten onder
aan de stapel

indien een deelnemer niet reageert op zijn/haar oproep dan verdwijnt de kaart weer onder aan de stapel

de kaarten moeten bij baan 8 (bij CR Hofsteenge) ingeleverd worden vòòr 16.15 uur (indien de
deelname dit toelaat)

omtrent tellingen worden geen discussies aangegaan

een vlotte doorloop is noodzakelijk, daar we het tijdschema willen proberen te halen
Sluiting

per locatie werken we met verschillende sluitingstijden

Berenkuil 15.00 uur; Markehuis 15.00 uur; Gerrie 16.00 uur; Hofsteenge 16.15 uur

na het sluiten van de baan kan de baan en zijn omgeving worden opgeruimd (vele handen maken licht
werk)

hele walnoten worden ingezameld (let op! – een deel kan vele jaren oud zijn en worden dus niet
geschikt geacht voor consumptie)
Prijsuitreiking

zo snel mogelijk na het sluiten van de baan bij CR Hofsteenge worden de
punten geteld

een winnaar krijgt een geldprijs – de kleinsten krijgen een presentje

de voorzitter sluit de activiteit af – mededelingen overige paasactiviteiten
Na afloop

contact met alle vrijwilligers na afloop is – zoals gebleken – niet realiseerbaar

het bestuur nodigt elke vrijwilliger uit om eventuele verbeterpunten door te
geven aan één van de bestuursleden.
Bedankt

het bestuur van de VvV bedankt iedere vrijwilliger voor zijn of haar inzet

zonder vrijwilligers valt er vrijwel niets te organiseren

het bestuur hoopt dat de vrijwilliger zelf ook plezier beleeft aan het
neutieschiet’n en dat er nogmaals een beroep mag worden gedaan op de inzet bij
deze of een andere activiteit




De telling gaat als volgt:
Raakt u vooraan of in het midden een paar noten,
dan wordt het aantal noten met vijf punten
vermenigvuldigd en er wordt een min voor gezet. U
hebt “dik” geschoten, dus strafpunten verdiend.
Schiet u echter noten van de achterkant, dan schiet
u in de plus. U hebt dan “dun” geschoten.
’t Gaat er natuurlijk om, zoveel mogelijk dun te
schieten.
Schiet u echter “dik” en “dun” dan scoort u nul
punten.

