
   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 03 juni 2014,  
in zaal ’t Wolfershuus, Ruurloseweg 42 te Zelhem. 
 
Aanwezig: de hoofdbestuursleden de heren Centen, Bruggink, Ruumpol., Heere, 
Derksen en Scheffer.  
Afwezig met kennisgeving: hoofdbestuurslid de heer Spexgoor. 
 
Tevens zijn aanwezig de ereleden de heren Berenpas en Kasteel. 
 
Van de 33 aangesloten afdelingen zijn er 28 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 de aanwezige ereleden. 
 
2. Er zijn de hiernavolgende Mededelingen: 

A. De voorzitter deelt mede dat, met kennisgeving, ons hoofdbestuurslid de heer 
Spexgoor afwezig is, tevens zijn met kennisgeving afwezig de ereleden de heren 
Holtslag en Kroesen. 

B. Gelukkig wel weer aanwezig is ons hoofdbestuurslid de heer Scheffer die, na het 
overlijden van zijn vrouw (na een langdurige ziekte), heeft aangegeven de “draad 
weer op te willen pakken”.  
De voorzitter heet hem van harte welkom en hoopt dat de familie Scheffer in de 
toekomst verder leed bespaard mag blijven. 

C. Tijdens de Pauze van deze vergadering worden de prijzen uitgereikt van de 
Winterkompetitie 2013/2014, de Kampioenschappen 2014 en de Jaarbekers van 
het seizoen 2013/2014. 
De voorzitter richt een dankwoord tot met name de heren Spexgoor en Ruumpol  
voor het verzorgen van de “prijzentafel”. 

D. Voor wat betreft het komende schietseizoen 2014/2015 zijn, afgezien van de 
gebruikelijke wedstrijden zoals Prestatie – Serie, Zomer- en Winterkompetitie met 
de daarbijbehorende Kampwedstrijden tot nu toe een KKG/KKP-concours van de 
afdeling Wildenborch (tweede helft oktober 2014) alsmede de Kampioenschappen 
2015 (januari 2015) gepland (helaas nog geen voor het voorjaar van 2015).   

E. De “ophaaldag” van de schietkaarten van de Zomerkompetitie 2014 is gepland op 
zaterdag 26 juli a.s. (de laatste zaterdag in juli). 

F. Tijdens de zomermaanden ontvangt elke afdeling wederom een lijst met alle, 
namens de betreffende afdeling, ingeschreven schutters (inclusief de nieuwe 
klasseringen voor het seizoen 2014/2015).      
De afdelingen worden verzocht de (leden)lijsten te controleren en evt. wijzigingen, 
middels de daartoe bestemde formulieren, in te dienen bij de ledenadministratie. 
Nogmaals wordt benadrukt dat een opgaveformulier voor een kompetitie/wedstrijd 
niet als een ledenmutatieformulier wordt beschouwd! 
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G. De voorzitter meldt dat de deelname aan de onlangs gehouden Kampwedstrijden 
van de Winterkompetitie 2013/2014 als “redelijk” wordt beschouwd (alle disciplines 
iets boven het langjarig gemiddelde, met name de discipline LP scoorde goed met 
een opkomst van 90%).  
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.  

H. Tijdens het afgelopen seizoen bleek wederom 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. 

I. De voorzitter verzoekt de afdeling na te gaan of evt. schutters van hun afdeling die 
op een “krukje” schieten in het bezit zijn van een door het hoofdbestuur afgegeven 
verklaring/machtiging (zie ons reglement hieromtrent). 
Het vermoeden bestaat n.l. dat enkele schutters van een krukje gebruik maken en 
verzuimd hebben dit aan te vragen bij het hoofdbestuur welke vervolgens besluit 
of een zgn. “Verklaring inzake Schieten in Afwijkende Houding” wordt verleend. 
Pas daarna mag een schutter van een krukje gebruik maken zoals beschreven in 
onze reglementen. 
Vanuit de vergadering komt het voorstel dat het hoofdbestuur tezamen met b.v. 
een opgaveformulier de namen bijvoegt aan wie (bij het hoofdbestuur) bekend is 
dat een verklaring/machtiging is afgegeven. 
Uiteraard is dit een goed voorstel en het hoofdbestuur zegt toe dat in de toekomst 
een en ander aan de afdelingen kenbaar zal worden gemaakt. 

 
3. Ingekomen Stukken 
    De secretaris deelt mede dat afmeldingen voor deze vergadering zijn binnengekomen  
    van hoofdbestuurslid de heer Spexgoor, de ereleden de heren Holtslag en Kroesen  
    alsmede van de afdeling Nimrod. 
 
4. Notulen ALV d.d. donderdag 28 november 2013 
    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 2013  (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. 
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6. Jaarverslag 2013  (penningmeester) 
    In verband met afwezigheid van onze penningmeester (Richard Spexgoor) wordt het  
    Financieel Verslag behandeld door onze 2e penningmeester (Sander Ruumpol). 
    Hij behandelt alles puntsgewijs waarbij hij bij de nodige “posten” tekst en uitleg geeft. 
    De vergadering merkt op dat twee keer de post “Druk schietkaarten” wordt vermeld 
    waarop wordt geantwoord dat één post het door de vereniging (“Oost-Gelderland”)  
    zelf verbruikte aantal schietkaarten (voor b.v. de Winterkompetitie e.d.) betreft. 
    Tevens wordt opgemerkt dat in de “staat van Baten en Lasten” een (optel)fout zit. 
    Op de Balans wordt echter een en ander (gelukkig) wel juist verantwoord. 
    Onze 2e penningmeester deelt mede dat vanaf dit jaar (2013 dus) voor een nieuwe  
    opzet is gekozen met betrekking tot de opstelling van de financiële jaarstukken en  
    geeft een uiteenzetting hieromtrent. 
    Verder zijn er geen op- of aanmerkingen omtrent zowel de “Baten” als de “Lasten”  
    alsmede omtrent de “Balans” over het boekjaar 2013, de vergadering gaat dan ook  
    unaniem akkoord met het onderhavige financieel verslag over 2013.  
    De voorzitter dankt de penningmeester voor het jaarlijkse reken- en cijferwerk en de  
    2e penningmeester voor de behandeling hiervan tijdens deze jaarvergadering. 
    Tenslotte wordt nog medegedeeld dat het hoofdbestuur (lees: penningmeester) veel  
    hulp gehad heeft bij het opstellen e.d. van de financiële jaarstukken van een “terzake  
    deskundige” en wel de heer Fons Evers van de afdeling W.S.V. te Warnsveld. 
    Uiteraard is het hoofdbestuur de heer Evers hiervoor zeer erkentelijk. 
 
7. Verslag Kaskommissie 
    De Kaskommissie (de afdelingen Pr. Bernhard en Diana Dames) deelt, bij monde van  
    de vertegenwoordiger van de afdeling Pr. Bernhard, mede dat de kommissie de kas  
    alsmede de overige bescheiden voor wat betreft het boekjaar 2013 steekproefsgewijs  
    heeft gecontroleerd en dat alles er “perfect uitzag” (de kommissie spreekt vol lof over  
    de wijze waarop onze penningmeester, Richard Spexgoor, de financiën “beheert”).   
    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 2013 gevoerde financieel beheer. 
    Dit wordt door de vergadering unaniem overgenomen, het hoofdbestuur wordt aldus  
    gedéchargeerd voor haar in het boekjaar 2013 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 Diana Dames (tweede  
    keer) en VIOS, 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 G. Bruggink en S. Ruumpol, respectievelijk secretaris en 2e penningmeester. 
    Met betrekking tot de nog openstaande vacatures heeft het hoofdbestuur de heer  
    D. (Desmond) Derksen (afdeling S.IJ.S.) bereid gevonden een hoofdbestuursfunctie  
    te aanvaarden. 
    Het hoofdbestuursvoorstel luidt: Benoeming van de heer Derksen en herbenoeming  
    van de heren Bruggink en Ruumpol tot hoofdbestuurslid der vereniging.   
    Dit voorstel wordt unaniem, en met applaus, door de vergadering aangenomen. 
    De voorzitter dankt de genoemde heren voor het (wederom) aanvaarden van (weer)  
    een nieuwe zittingsperiode in het hoofdbestuur. 
 
11. Invoering derde klasse discipline LG – Opgelegd 
    Gezien het aantal schutters met een gemiddelde in deze discipline (114) stelt het  
    hoofdbestuur voor om, met ingang van het seizoen 2014/2015, een derde klasse in   
    te voeren met de volgende “Klassegrenzen”:  
    Derde Klasse: 00,1 t/m 40,0      
    Tweede Klasse: 40,1 t/m 44,0 
    Eerste Klasse: 44,1 t/m 50,0 
    Door deze uitbreiding in klassen is tevens een aanpassing noodzakelijk van de  
    limieten van zowel de Prestatie – Serie als de Kampioenschappen. 
    Het hoofdbestuur stelt onderstaande limieten voor (met ingang van 2014/2015): 
    Prestatie – Serie:  
    Klasse 1: Brons  550 / 560, Zilver  561 / 570, Goud  571 / 600 
    Klasse 2: Brons  500 / 510, Zilver  511 / 520, Goud  521 / 600 
    Klasse 3: Brons  460 / 470, Zilver 471 / 480, Goud  481 / 600 
    Kampioenschappen: 
    Klasse 1: Brons  275 / 280, Zilver  281 / 285, Goud  286 / 300 
    Klasse 2: Brons  250 / 255, Zilver  256 / 260, Goud  261 / 300 
    Klasse 3: Brons  230 / 235, Zilver  236 / 240, Goud  241 / 300 
    De vergadering heeft geen bezwaar omtrent zowel uitbreiding van het aantal klassen 
    als aanpassing van de limieten, het hoofdbestuursvoorstel is hiermede aangenomen. 
 
12. Telmachine en Schietkaarten 
    De voorzitter deelt mede dat het hoofdbestuur momenteel druk doende is met het  
    testen van de software van de nieuwe (Disag) telmachine. 
    De bedoeling is om te zijner tijd b.v. een seizoen te gaan “schaduwdraaien”, zowel op  
    de oude als op de nieuwe manier teneinde de uitkomsten te kunnen vergelijken. 
    Vanuit de vergadering komt nog de opmerking dat de schietkaarten soms van een  
    mindere kwaliteit zijn (vaak “ingescheurd” in de rechterbenedenhoek). 
    De voorzitter vermoedt dat een en ander het gevolg is van een snijfout bij de drukker. 
 
13. Basis – certificering KNSA 
    De voorzitter geeft een uiteenzetting hieromtrent. 
    Zo deelt hij mede dat momenteel de politie zelf “ook niet meer precies weet hoe ’t zit”. 
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    Hij heeft reeds meerdere gesprekken gevoerd met de politie te Terborg (afdeling  
    “Bijzondere Wetten”) teneinde de nodige informatie te verkrijgen. 
    Alles ligt momenteel bij de Minister van Veiligheid en Justitie (de naam is Opstelten     
    …….. Ivo Opstelten). 
    Totdat meer duidelijkheid is verkregen hanteert de politie nog steeds de “oude” CWM. 
    De voorzitter benadrukt desondanks dat het wel van belang is dat de “vuur”afdelingen  
    voor 1 januari 2015 zijn gecertificeerd (“systeem is goed en veilig voor de betreffende  
    afdelingen”, citaat voorzitter). 
    Een flink aantal afdelingen is reeds gecertificeerd, de voorzitter roept de overige  
    afdelingen op hiermee niet te wachten tot het einde van het jaar (piekdrukte). 
    Tenslotte noemt de voorzitter nog een aantal “zaken” waaraan men dient te voldoen  
    wil men door de KNSA kunnen cq worden gecertificeerd (zie tevens website KNSA). 
      
14. Rondvraag 
    Voor de Rondvraag melden zich hoofdbestuurslid de heer Scheffer en de afdeling  
    Wildenborch. 
    De heer Scheffer dankt eenieder voor de belangstelling alsmede de attenties naar  
    aanleiding van de ziekte en het overlijden van zijn vrouw. 
    Hij zegt nu “de drempel weer over te zijn” en graag zijn “taak” als hoofdbestuurslid  
    weer wil oppakken. 
    Namens de afdeling Wildenborch dankt de heer Berenpas het hoofdbestuur en de  
    betreffende afdelingen voor hun aanwezigheid tijdens de receptie van de afdeling  
    Wildenborch ter gelegenheid van haar 60-jarig jubileum op zaterdag 22 februari j.l. 
    De heer Berenpas meldt dat de KNSA destijds “schitterde door afwezigheid”. 
    Tevens meldt de heer Berenpas dat de afdeling Wildenborch inmiddels door de  
    KNSA is gecertificeerd waarbij de samenwerking met en de hulp van de KNSA zeer  
    goed is verlopen. 
    Vervolgens promoot de heer Berenpas het komende KKG/KKP-concours van de  
    afdeling Wildenborch (oktober 2014). 
    Het wordt een gecombineerd concours (KKG en KKP) waarbij de KKP-schutters “heel  
    vroeg” dan wel “heel laat” kunnen schieten (elke concoursdag start al om 17.00 uur). 
    Volgens de afdeling Wildenborch hoeft men er in principe “niks aan te verdienen”,  
    men doet een en ander “puur voor de schutters van de s.v. “Oost-Gelderland”. 
    Toegezegd wordt dat het concept-programma binnenkort aan het hoofdbestuur zal  
    worden aangeboden. 
    De voorzitter roept hierop alle (“vuur”-)afdelingen op om aan dit concours deel te  
    nemen, mede omdat de afdeling Wildenborch ook altijd op elk concours (met een fors  
    aantal schutters) aanwezig is. 
            
15. De voorzitter, de heer Centen, dankt eenieder voor de komst en inbreng, wenst  
    eenieder nog veel schietplezier en sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 
 
De voorzitter,                 De secretaris, 


