
   Schietvereniging ,,OOST GELDERLAND” 

Vereniging van sportschutters in dit gebied opgericht op 24 maart 1934 

Koninklijk goedgekeurd en erkend door het ministerie van defensie  

 

1 

 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering, dinsdag 28 mei 2 013,  
in zaal ’t Wolfershuus, Ruurloseweg 42 te Zelhem. 
 
 
Aanwezig: de hoofdbestuursleden de heren Centen, Bruggink, Spexgoor en Ruumpol.  
Afwezig met kennisgeving: de hoofdbestuursleden de heren Heere en Scheffer. 
 
Tevens is aanwezig ons erelid de heer Berenpas. 
 
Van de 36 aangesloten afdelingen zijn er 25 aanwezig. 
 
 
1. De voorzitter, de heer Centen, opent, met een woord van welkom aan de  
    aanwezigen, de vergadering om 20.05 uur. 
    Een speciaal woord van welkom wordt gericht tot ons aanwezige erelid. 
 
2. Er zijn de hiernavolgende Mededelingen: 

A. De voorzitter deelt mede dat, met kennisgeving, de hoofdbestuursleden de heren 
Heere en Scheffer afwezig zijn, tevens zijn met kennisgeving afwezig de ereleden 
de heren Holtslag, Kasteel en Kroesen. 

B. Tijdens de Pauze van deze vergadering worden de prijzen uitgereikt van de 
Winterkompetitie 2012/2013, de Kampioenschappen 2013 en de Jaarbekers van 
het seizoen 2012/2013. 
De voorzitter richt een dankwoord tot met name de heren Spexgoor en Ruumpol  
voor het verzorgen van de “prijzentafel”. 

C. Voor wat betreft het komende schietseizoen 2013/2014 zijn, afgezien van de 
gebruikelijke wedstrijden zoals Prestatie – Serie, Zomer- en Winterkompetitie met 
de daarbijbehorende Kampwedstrijden tot nu toe enkel de Kampioenschappen 
2014 gepland (dus helaas nog geen concoursen).   

D. De “ophaaldag” van de schietkaarten van de Zomerkompetitie 2013 is gepland op 
zaterdag 27 juli a.s. (de laatste zaterdag in juli). 

E. Tijdens de zomermaanden ontvangt elke afdeling wederom een lijst met alle, 
namens de betreffende afdeling, ingeschreven schutters (inclusief de nieuwe 
klasseringen voor het seizoen 2013/2014).      
De afdelingen worden verzocht de (leden)lijsten te controleren en evt. wijzigingen, 
middels de daartoe bestemde formulieren, in te dienen bij de ledenadministratie. 

F. De voorzitter meldt dat de deelname aan de onlangs gehouden Kampwedstrijden 
van de Winterkompetitie 2012/2013 bij enkele disciplines (LG, LP en vooral KKP) 
lager was dan vorig jaar (enkel KKG en LGO scoorden hoger dan vorig jaar). 
Nogmaals worden de schutters die worden uitgenodigd voor de Kampwedstrijden 
opgeroepen om toch vooral deel te nemen (alleen zo kunt u een prijs winnen). 
Een uitsplitsing, zowel per klasse(groep) als per afdeling, van deze onlangs 
verschoten Kampwedstrijden is te vinden op onze website.  
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G. Tijdens het afgelopen seizoen is gebleken dat enkele schutters schietkaarten 
achter elkaar zetten en dan schieten. 
Dit is uiteraard niet de bedoeling, kaarten moeten afzonderlijk worden geschoten. 
Indien dit incidenteel voorkomt kan dit uiteraard een vergissing zijn doch wanneer 
een setje kaarten wordt geteld waarbij drie keer twee kaarten achter elkaar zijn 
gezet en geschoten kan een en ander niet meer als vergissing worden gezien. 
Deze schutters, en tevens de betreffende afdeling(en), zijn/worden één keer 
officieel gewaarschuwd met de mededeling dat een volgende keer de betreffende 
kaarten niet (meer) worden geteld. 

H. Helaas hebben in de afgelopen periode enkele afdelingen het lidmaatschap 
opgezegd, en wel Ons Genoegen te Gendringen (per 31-12-12), Scherpschutters 
te Stokkum (per 01-03-13) en Dat Bolwerck te Zutphen (per 01-07-13). 
Uiteraard jammer dat in een korte periode drie verenigingen zich genoodzaakt 
zagen hun lidmaatschap op te zeggen, ook bij deze verenigingen sloeg o.a. de 
vergrijzing toe en/of werden de eisen van/door de CWM te veel/te zwaar. 

I. De voorzitter deelt mede dat hij (ook) vorig jaar tijdens de ALV een pleidooi heeft 
gehouden om de afdelingen cq de afdelingsbesturen te stimuleren hun leden meer 
aan wedstrijden mee te laten doen. 
Afgezien van de nieuwe discipline Luchtgeweer – Opgelegd, dat overigens een 
welkome uitbreiding en aanvulling is in ons wedstrijdaanbod, heeft dat pleidooi 
nog weinig zoden aan de dijk gezet. 
Tijdens onze Kampioenschappen op de banen van de afdeling Diana te Etten 
deden welgeteld 253 schutters mee (er hadden zich 280 schutters aangemeld). 
Van de (toen nog) 37 aangesloten afdelingen namen er slechts 25 deel. 
De Kampioenschappen van de s.v. “Oost-Gelderland”: niet zo maar een wedstrijd, 
nee, “onze eigen Kampioenschappen in alle disciplines”! 
We houden zelfs de kosten per schutter ook nog een heel laag, slechts € 3,= per 
schutter per discipline (waar vind je dat tegenwoordig nog?). 
Als van de 12 afdelingen die niet hebben meegedaan het bestuur zich een beetje 
had ingespannen om minimaal een korps of enkele schutters te stimuleren om 
deel te nemen was dat voor het hoofdbestuur een goede motivatie geweest en 
een bewijs dat we wedstrijden organiseren voor alle afdelingen (en schutters). 

J. De voorzitter deelt mede dat het hoofdbestuur met betrekking tot het “vinden” van 
geschikte accommodaties voor o.a. Kampwedstrijden en Kampioenschappen e.d. 
grote moeite ondervindt: (citaat voorzitter): 
“We gunnen elke afdeling zo’n wedstrijd in hun schietgelegenheid maar niet overal 
is dit mogelijk vanwege de capaciteit en zijn daarom aangewezen op slechts een 
paar afdelingen en dat is soms wel eens lastig voor ons. 
We hebben dan ook diverse plannen “op de plank liggen”, bijvoorbeeld om alle 
afdelingen te bezoeken om de accommodaties goed op papier te krijgen waardoor 
een beter overzicht verkregen wordt hoe deze accommodaties zijn ingericht en of 
deze geschikt zijn voor wedstrijden van SVOG.” (einde citaat voorzitter).  

K. Met betrekking tot o.a. bovenstaande meldt de voorzitter een probleem.  
Onderstaand een citaat uit het betoog van onze voorzitter: 
“Op papier zijn er zes hoofdbestuursleden, het afgelopen jaar bleek echter dat we  
Ab Scheffer langdurig moeten missen dus in feite zijn we momenteel nog maar  
met z’n vijven (begin dit jaar moesten ook nog eens enkele hoofdbestuursleden  
een paar weken het bed houden vanwege griep e.d.). 
De competities, het aftellen van de kaarten, het tellen en inbrengen van de scores  
enz. enz. gaan echter gewoon door. 
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Ook tijdens de Kampioenschappen en de j.l. gehouden Kampwedstrijden lag er 
grote druk op de hoofdbestuursleden. 
Ik doe bij deze dan ook nogmaals een dringend beroep op de afdelingen om eens 
heel goed na te denken en zich in te spannen of er in hun gelederen niet iemand 
is die ons wil komen helpen. 
Het zou mooi zijn als we er minimaal twee of drie nieuwe hoofdbestuursleden bij 
zouden kunnen krijgen. 
Dat moet toch kunnen met nog zo’n vijfendertig afdelingen! 
Het hoeft geen afdelingsbestuurder te zijn, ook “gewone” schutters zijn welkom. 
Ik zeg dit nu niet omdat ik dit al jaren heb verteld maar het “water staat ons nu wel 
tot aan de lippen”. 
Ik moet er niet aan denken dat er nu nog iemand weg zou vallen want dan komt 
het functioneren van het hoofdbestuur en het bestaan van de schietvereniging  
“Oost-Gelderland” echt op losse schroeven te staan. 
Ik hoop dat jullie, als jullie straks weer naar buiten gaan, niet zullen zeggen: 
“Zo, dat was gelukkig weer een vlotte vergadering” om vervolgens in de auto te 
stappen om weer naar huis te gaan. 
Leg een en ander ook eens binnen jullie eigen vereniging op tafel en help ons 
hiermee, maak in jullie eigen ledenvergaderingen een vast agendapunt waar je 
het wel en wee van de schietvereniging “Oost-Gelderland” elke keer bespreekt. 
De schietvereniging “Oost-Gelderland” is een prachtige club waar men o.a. bij de 
KNSA erg jaloers op is (qua organisatie en wedstrijden enz.). 
Bedenk één ding: De s.v. “Oost-Gelderland” is niet enkel de hoofdbestuursleden 
doch dat zijn we met z’n allen! Daarom luid ik hier nu (nogmaals) de noodklok. 
Ik verwacht van de afdelingen op korte termijn enige reactie anders hebben we 
binnenkort echt een probleem!” (einde citaat voorzitter). 

 
3. Ingekomen Stukken 
    De secretaris deelt mede dat afmeldingen voor deze vergadering zijn binnengekomen  
    van onze hoofdbestuursleden de heren Heere en Scheffer alsmede van de ereleden  
    de heren Holtslag, Kasteel en Kroesen.  
 
4. Notulen ALV d.d. donderdag 29 november 2012 
    Er komen vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen en aldus worden de 
    onderhavige notulen in hun geheel aangenomen en getekend voor akkoord. 
    De notulist wordt bedankt voor het opstellen van deze notulen. 
 
5. Jaarverslag 2012  (secretaris) 
    In zijn Jaarverslag heeft de secretaris andermaal getracht een jaar zo compleet 
    (en overzichtelijk) mogelijk weer te geven.  
    Ter verduidelijking (en tevens om een goede vergelijking mogelijk te maken met het  
    voorgaande jaar cq de voorgaande jaren) zijn ook deze keer weer de nodige tabellen  
    en/of grafieken e.d. opgenomen. 
    De vergadering gaat unaniem en zonder op- of aanmerkingen akkoord met dit verslag  
    hetgeen derhalve wordt aangenomen. 
    De secretaris wordt bedankt voor het “schrijven” cq samenstellen van dit verslag. 
    De voorzitter vermeldt nog dat het Jaarverslag over 2012 te zijner tijd (tevens) zal  
    worden opgenomen op onze website waardoor een en ander nog toegankelijker is cq  
    wordt voor o.a. alle schutters van de s.v. “Oost-Gelderland”. 
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6. Jaarverslag 2012  (penningmeester) 
    De penningmeester, de heer Spexgoor, geeft een uiteenzetting omtrent het financieel  
    verslag, in dit geval met betrekking tot het boekjaar 2012. 
    Vanuit de vergadering komt een vraag omtrent de post “Apparatuur” waarvoor voor  
    2012 een bedrag was begroot van € 2.500,=. 
    De penningmeester antwoordt dat dit de aanschaf betreft van een nieuwe telmachine  
    welke was begroot in 2012 doch pas daadwerkelijk is aangeschaft in 2013. 
    Bij de behandeling van agendapunt 11 zal nader hierop worden ingegaan. 
    Tevens is er nog een vraag vanuit de vergadering omtrent het verschil ten opzichte    
    van 2011 bij de uitgavepost “Gas, Water, Licht e.d.” 
    De penningmeester antwoordt hierop dat we normaliter vergaderen, kaarten tellen  
    e.d. in “ons kantoor” bij Ab Scheffer, dit kantoor dient telkens verwarmd te worden. 
    Momenteel wordt, bij afwezigheid van Ab Scheffer vergaderd bij de secretaris (in de  
    woonkamer) en deze ruimte is/wordt sowieso verwarmd e.d. (of er nu één persoon  
    aanwezig is of zes, ook de secretaris gaat niet graag in een koude ruimte zitten). 
    Verder zijn er geen op- of aanmerkingen omtrent zowel de “Baten” als de “Lasten”  
    alsmede omtrent de “Balans” over het boekjaar 2012, de vergadering gaat dan ook  
    unaniem (met applaus) akkoord met het onderhavige financieel verslag over 2012.  
    De voorzitter dankt de penningmeester voor het jaarlijkse reken- en cijferwerk. 
 
7. Verslag Kaskommissie 
    De Kaskommissie (de afdelingen D.S.V. en Pr. Bernhard) deelt, bij monde van de  
    vertegenwoordiger van de afdeling D.S.V., mede dat de kommissie (penningmeesters  
    van beide voornoemde afdelingen) de kas alsmede de overige bescheiden voor wat  
    betreft het boekjaar 2012 (tot twee maal toe) steekproefsgewijs heeft gecontroleerd  
    en dat alles er “puik en keurig uitzag”. 
    De algemene ledenvergadering wordt aanbevolen de jaarstukken, zoals door het  
    hoofdbestuur aangeboden, te aanvaarden en het hoofdbestuur décharge te verlenen  
    ten aanzien van het in het boekjaar 2012 gevoerde financieel beheer. 
    Dit wordt door de vergadering unaniem overgenomen, het hoofdbestuur wordt aldus  
    gedéchargeerd voor haar in het boekjaar 2012 gevoerde financieel beheer. 
    De voorzitter dankt de kommissie voor de uitgevoerde controlewerkzaamheden en  
    de vergadering voor het, gedurende het afgelopen boekjaar, in het hoofdbestuur  
    gestelde vertrouwen. 
 
8. Benoeming nieuwe Kaskommissie 
    Het hoofdbestuursvoorstel luidt: benoeming van de afdelingen Pr. Bernhard (tweede  
    keer) en Diana Dames. 
    Zowel de beide genoemde afdelingen als de vergadering hebben geen bezwaar 
    tegen bovengenoemd voorstel hetwelk derhalve wordt aangenomen. 
    De voorzitter dankt beide genoemde afdelingen om (andermaal) zitting te willen  
    nemen in de Kaskommissie. 
 
9. Benoeming Kommissie van Beroep 
    Het hoofdbestuursvoorstel luidt: herbenoeming van de “zittende” leden, te weten,  
    in alfabetische volgorde, de heren H. Berenpas (afdeling Wildenborch), F. Kasteel  
    (afdeling Wilhelmina) en A.B. Kroesen (afdeling Diana) alsmede, als reservelid, 
    de heer A.J.M. Evers (afdeling W.S.V.). 
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    De vergadering heeft geen bezwaar tegen het hoofdbestuursvoorstel hetwelk 
    derhalve (met applaus) wordt aangenomen, de voorzitter dankt bovengenoemde  
    personen voor het (andermaal) zitting te willen nemen in de Kommissie van Beroep. 
 
10. Bestuursverkiezing 
    Aftredend en herkiesbaar zijn tijdens deze vergadering de hoofdbestuursleden de  
    heren R. Spexgoor en A. Scheffer, respectievelijk penningmeester en 2e voorzitter.  
    Het hoofdbestuursvoorstel luidt: herbenoeming van de heren Spexgoor en Scheffer     
    tot hoofdbestuurslid der vereniging.   
    Dit voorstel wordt unaniem, en met applaus, door de vergadering aangenomen. 
    Het hoofdbestuur dankt de beide genoemde heren voor het (wederom) aanvaarden  
    van (weer) een nieuwe zittingsperiode in het hoofdbestuur. 
 
11. Telmachine en schietkaarten 
    Onderstaand maar weer een citaat uit het betoog van de voorzitter: 
    “Het bestuur had, zoals u weet uit de begroting over 2012, het voornemen om een  
    nieuwe telmachine aan te schaffen (onze huidige RIKA-telmachine was toe aan  
    vervanging, er traden o.a., naar onze mening, te veel storingen op). 
    We hadden reeds een nieuwe RIKA besteld doch eind 2012 kregen we van Willy  
    Hillen, de importeur van deze telmachines, te horen dat deze machines door de   
    fabriek in Zwitserland niet meer worden gemaakt (en dus niet meer worden geleverd). 
    We zijn daarom op zoek gegaan naar een alternatief. 
    We hebben samen met de importeur van de DISAG-telmachines bekeken of onze  
    schietkaarten tevens geschikt zijn voor deze machines. 
    Na enkele aanpassingen van onze schietkaarten hebben we deze getest en de  
    kaarten gaan feilloos door de telmachine (de Disag dus). 
    Het hoofdbestuur heeft dan ook besloten om deze Disag-telmachine (met software)  
    aan te schaffen en bij onze drukkerij (Weevers te Vorden) een nieuw model kaarten,  
    die dus geschikt zijn voor de DISAG, te laten drukken. 
    Het formaat van de schietkaarten blijft gelijk, alleen staan de vijf rozen nu precies in  
    het midden van de kaart (tevens wordt “overbodige tekst” weggelaten). 
    Dit betekent dus dat schutters die een zgn. “moederkaart” gebruiken deze zullen  
    moeten aanpassen dan wel vernieuwen. 
    Ook zal in de toekomst bekeken worden of de software toepasbaar is/wordt op onze  
    competities en wedstrijden zodat het mogelijk makkelijker wordt om de kaarten te  
    tellen en meteen op te slaan in een (ons) bestand. 
    De tijd zal het leren.” (einde citaat voorzitter). 
    De afdeling Diana stelt dat ook zij een telmachine hebben aangeschaft, dit betreft een  
    Rika, de afdeling vraagt of deze machine dan nu weer “op de schroothoop” kan? 
    De voorzitter antwoordt hierop dat de nieuwe schietkaarten geschikt zijn/worden voor  
    beide types telmachine (dus zowel de Disag als de Rika). 
    Conclusie: de Rika hoeft dus niet bij het “grofvuil”! 
    Met betrekking tot de (vele) weigeringen als gevolg van (mogelijk) slechte munitie  
    stelt de vergadering nog voor om contact hieromtrent op te nemen met de betreffende  
    afdelingen waarop de voorzitter antwoordt eerst de ervaringen met de nieuwe Disag  
    af te willen wachten. 
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12. Basis – certificering KNSA 
    De voorzitter geeft een uiteenzetting omtrent deze nieuwe “overheidseis” met  
    betrekking tot het schieten met vuurwapens (bij onze vereniging KKG en KKP dus). 
    Volgens de voorzitter: 
    “Schreef de Minister van Veiligheid en Justitie in het rapport van de “Onderzoeksraad  
    voor de Veiligheid” dat enkel bij het serieus beoefenen van de schietsport een redelijk  
    belang kan bestaan voor het verkrijgen van een wapenverlof. 
    Dat moet worden aangetoond door deelname aan wedstrijden, in het kort houdt dat in  
    dat verenigingen hun verlofhouders wedstrijden moeten aanbieden. 
    Dus een sportschutter die een aanvraag voor een wapenverlof doet, dan wel reeds  
    over een verlof beschikt, moet kunnen aantonen dat hij of zij in wedstrijdverband een  
    door de KNSA gereglementeerde of erkende tak van schietsport beoefend. 
    Dit is een certificeringseis voor het KNSA-certificaat waaraan alle schietverenigingen  
    waarop dat van toepassing is, voor 1 januari 2015 zullen moeten voldoen. 
    Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor de controle of de leden die over een  
    verlof beschikken aan de eis voor wedstrijddeelname voldoen. 
    Het bestuur zal dus bij moeten houden aan hoeveel wedstrijden een verlofhouder per  
    jaar deelneemt, de politie controleert vervolgens het KNSA-certificaat en kan er van  
    uit gaan dat de vereniging aan die eisen van de KNSA voldoet. 
    De eis is dat verenigingen aan hun leden, dus de verlofhouders, een competitie  
    moeten aanbieden die moet bestaan uit minimaal 5 (vijf) wedstrijden per jaar. 
    Om verder aan de eisen voor een KNSA-certificaat te voldoen kan men een check  
    doen op de site van de KNSA. 
    Het voordeel voor onze afdelingen is dat wij bij het verplichte lidmaatschap in 2006 al  
    aan heel veel van die eisen voldoen.”  (einde betoog voorzitter). 
    Vervolgens noemt de voorzitter een hele reeks punten cq eisen die zijn gesteld aan  
    de KNSA-basiscertificering (zijn terug te vinden op de website van de KNSA). 
    Volgens één der afdelingen heeft een schutter onlangs een verlof aangevraagd doch  
    “de politie was nergens op voorbereid” (schutter heeft wel een verlof verkregen), 
    Tevens komt vanuit de vergadering de opmerking dat men schiet in een “kelder” van  
    de gemeente en dat men, volgens de certificeringseisen (nog) niet voldoet aan de  
    gestelde vereisten.  
    De voorzitter antwoordt dat men in dat geval het beste een mailtje kan sturen naar de  
    KNSA met de vraag hoe men in dit geval dient te handelen. 
    Ook vraagt de vergadering of er al afdelingen zijn die reeds een aanvraag hieromtrent  
    hebben ingediend waarop één der afdelingen antwoordt reeds gecertificeerd te zijn  
    middels een “kroon” doch volgens de voorzitter is een basiscertificering iets anders  
    dan een certificering middels een kroon, ook deze afdelingen dienen een aanvraag in  
    te dienen voor een basiscertificering. 
    Nadat de aanvraag voor de certificering is ingediend volgt een audit door de KNSA, 
    iemand van de KNSA komt dan bij de betreffende vereniging op bezoek. 
    Tenslotte promoot de voorzitter nog de competities en wedstrijden van de SVOG om  
    te voldoen aan de deelname aan de (verplichte) competities (onze competities en  
    wedstrijden mogen onderdeel zijn van deze KNSA-eis). 
      
13. Rondvraag 
    De afdelingen Diana, Het Gouden Oog, Heelweg en Wildenborch melden zich voor  
    de Rondvraag.  
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    De afdeling Diana stelt een andere “boeteregeling” bij verzuim van een ALV voor,         
    € 10,= bij afmelding en € 20,= zonder afmelding. 
    De voorzitter antwoordt hierop dat we onlangs deze boeteregeling reeds hebben  
    aangescherpt (verdubbeld, van € 5,= naar € 10,= per verzuimde ALV) en wil dit graag  
    nog een tijdje aanzien alvorens wederom tot wijziging over te gaan. 
    Volgens de voorzitter is het ook geenszins de bedoeling om de te heffen boetes als  
    “melkkoe” te beschouwen om onze financiële positie te verbeteren. 
    Ook stelt de afdeling Diana voor om de Commissie van Beroep te belasten met de  
    werving van hoofdbestuursleden. 
    De voorzitter antwoordt dat het hoofdbestuur dit zelf graag “in de hand wil houden”. 
    De afdeling Het Gouden Oog vraagt hoe lang het kaarten tellen telkens duurt. 
    De afdeling stelt voor om afdelingen die over een telmachine beschikken zelf hun  
    kaarten te laten tellen (scheelt mogelijk veel tijd). 
    De voorzitter geeft een uiteenzetting hieromtrent, tevens omtrent het feit dat we nu  
    een nieuwe telmachine hebben aangeschaft inclusief software, de bedoeling is om  
    hiermede het komende seizoen te experimenteren. 
    De afdeling Heelweg vraagt of schutters die over een verlof beschikken doch schieten  
    met een verenigingswapen ook dienen te voldoen aan de “competitie-eis”. 
    De voorzitter antwoordt dat alle schutters die over een verlof beschikken hieraan  
    dienen te voldoen. 
    Volgens de voorzitter kan de “volgende stap” wel eens zijn dat deze competitie-eis zal  
    gelden voor alle schutters die met één of meerdere vuurwapen(s) schieten, dus ook  
    voor schutters zonder verlof doch schieten met een verenigingswapen. 
    De afdeling Wildenborch wil graag de (weinige) hoofdbestuursleden danken voor het  
    vele werk hetgeen een spontaan applaus van de vergadering uitlokt. 
    Vervolgens stelt de afdeling Wildenborch dat de prijzen van Winter-/Zomercompetitie  
    worden verschoten tijdens Kampwedstrijden op “neutrale” banen. 
    Nu zijn er schutters die bij Kampwedstrijden voor meerdere disciplines uitgenodigd 
    worden, de afdeling stelt dat veel schutters niet meerdere avonden komen kampen. 
    De afdeling stelt daarom voor om eventueel disciplines te combineren. 
    De voorzitter geeft vervolgens een uiteenzetting omtrent Kampwedstrijden, zo vindt  
    hij het beter en belangrijker dat afdelingsbesturen hun schutters uitleggen wat de zin  
    is van het verschieten van Kampwedstrijden hetgeen de deelname ongetwijfeld ten  
    goede zal komen. 
    Tenslotte houdt de afdeling Wildenborch een pleidooi inzake het werven van nieuwe  
    hoofdbestuursleden (citaat afdeling: “probeer het eens…….”). 
    De voorzitter antwoordt dat we er graag enkele “vaste” hoofdbestuursleden bij willen.  
            
14. De voorzitter, de heer Centen, dankt eenieder voor de komst en inbreng, wenst  
    eenieder nog veel schietplezier en sluit de vergadering om 22.15 uur. 

 
 
De voorzitter,                 De secretaris, 
 
 
 
 


