SV “ PAROLA” verleden en heden.
De historie;
De toenmalige eigenaar van de Aanleg te Almen kreeg het idee om zijn horeca
gelegenheid uit te breiden, waarbij tevens een schietbaan werd gerealiseerd.
Een schietvereniging uit Lochem wilde van deze baan wel gebruik maken. Een
aantal enthousiaste mensen uit Almen en omgeving werden lid van deze vereniging,
maar al gauw bleek dat de opvattingen betreffende een schietvereniging niet geheel
met elkaar strookten.
Toen werd besloten een eigen vereniging op te richten, na een oprichtings
vergadering werd op 9 februari 1988 de akte gepasseerd en was de oprichting een
feit. In die vergadering was besloten dat de vereniging sv “PAROLA” zou gaan heten,
dit om het feit dat de toenmalige zaaleigenaar als schipper werkzaam was geweest,
en zijn laatste schip “PAROLA” heette.
Het heden;
Sv “PAROLA” is een vereniging met op dit moment een 37 tal leden, welke vanuit de
regio rondom Almen komen. Zij houd zich bezig met het recreatief beoefenen van de
schietsport met gebruikmaking van vuurwapens in diverse kalibers. Tevens wordt in
bescheiden mate deelgenomen aan wedstrijden uitgeschreven door de
overkoepelende organisatie sv ”Oost Gelderland”. Eveneens is zij aangesloten bij de
landelijke organisatie de KNSA, ook hier kunnen wedstrijden worden verschoten,
maar daarvan wordt op dit moment weinig gebruik gemaakt.
Wat sv “PAROLA” waarschijnlijk bekend maakt bij de mensen in Almen is het jaarlijks
terugkerende Stratenschiettoernooi, deze wordt door vele Almenaren bezocht, en
naar verteld door bezoekers als zeer gezellig en plezierig ervaren.
Pasgeleden is het 11e toernooi afgesloten, waarbij een 24-tal teams dus een 120
mensen hebben deelgenomen.
Wilt U lid worden meldt U aan, of bezoek als gast eens een schietavond, en kijk of dit
wat voor U is.
Aanmelden kan bij ondergetekende en/of bij Johan Kolkman tel 431592.
De toekomst;
Ik hoop dat de vereniging tot in lengte der jaren zal bestaan, en dat wij de
mogelijkheid krijgen om het straten-schiettoernooi telkenmale weer te mogen
organiseren. Ik wil een woord van dank uitbrengen aan een ieder die door zijn inzet
het mogelijk maakt de vereniging draaiende te houden.
En wens een ieder veel gezondheid en voorspoed in de 21 e eeuw.
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