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Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. donderdag 2 9 november 2012 
in zaal ’t Wolfershuus, Ruurloseweg 42 te Zelhem. 
 
Aanwezig: de hoofdbestuursleden de heren Centen, Bruggink, Spexgoor, Heere, Ruumpol. 
Afwezig met kennisgeving: hoofdbestuurslid de heer Scheffer. 
 
Tevens zijn aanwezig onze ereleden de heren Berenpas, Holtslag, Kasteel en Kroesen. 
 
Van de 38 aangesloten afdelingen zijn er 29 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 
Scheffer afwezig is. 

B. In de Pauze van de vergadering worden de prijzen uitgereikt van de Zomerkompetitie  
2012 alsmede van de Prestatie-Serie 2012 (tot 01 oktober). 

         De voorzitter richt een dankwoord tot de heren Spexgoor en Ruumpol voor het  
  verzorgen van de weer “goed gevulde prijzentafel”. 

C. Voor wat betreft het schietseizoen 2012 / 2013 is reeds een concours verschoten en   
wel bij de afdeling Zelhem, ter gelegenheid van de renovatie van haar accommodatie.                                                                                        
Het totaal aantal deelnemers bedroeg slechts 163 schutters (82 x KKG, slechts 26       
x LG, 12 x KKP, 26 x LP en 17 x LG - Opgelegd).                                                                                                
De prijsuitreiking van dit concours is op maandagavond 10 december a.s. (vanaf 
19.30 uur) in het clubgebouw van de afdeling Zelhem. 
De voorzitter wenst de afdeling veel schietplezier in de “nieuwe” accommodatie.   

D. Voor het lopende seizoen 2012 / 2013 zijn nog onderstaande wedstrijden gepland:  
11 en 12 december 2012:   Jaarlijkse KKG-50m wedstrijd afdeling Willem Tell.                
23 december 2012:   Jeugdwedstrijd bij de afdeling S.IJ.S. te Doetinchem. 
Januari 2013:   Kampioenschappen 2013 van de s.v. “Oost – Gelderland”. 
De kampioenschappen worden verschoten van maandag 14 t/m woensdag 16 januari 
(LG/LP/LG – Opg.), donderdag 17 t/m vrijdag 18 januari (KKP) en maandag 21 t/m 
vrijdag 25 januari (KKG) op de banen van de afdeling Diana te Etten. 
20 januari 2013:    “Open” Jeugdkampioenschappen SVOG (ook bij Diana te Etten). 
Eind februari/begin maart 2013:   Concours (alle disciplines) van de afdeling S.IJ.S.        
Voorjaar 2013:   Jeugdwedstrijd bij de afdeling St. Hubertus te Breedenbroek. 
22 t/m 26 april 2013:   Kampwedstrijden Winterkompetitie 2012 / 2013. 

E. De opkomst tijdens de Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie was “bevredigend” 
met respectievelijk 64% voor KKG (“normaal”), 61% voor LG (“normaal“), 57% voor 
KKP (“beter dan 2011”), 80% voor LP (“goed”) en 90% voor LG – Opg. (“zeer goed”). 
Het totaal percentage “kampers” kwam hierdoor uit op 70% (“bevredigend”). 
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Een uitsplitsing van deze Kampwedstrijden (zowel per klasse als per afdeling) is te 
vinden op onze Website. 
De voorzitter roept nogmaals eenieder die wordt uitgenodigd voor Kampwedstrijden 
op om deel te nemen (alleen op deze wijze kunt u een prijs winnen!). 

F. Tijdens de Rondvraag in de vorige ALV werd, gezien de “vergrijzing” in met name de 
schietsport, o.a. gevraagd naar de gemiddelde leeftijd der aangesloten schutters. 
Onze ledenadministrateur heeft inmiddels een berekening gemaakt en, per november 
2012, bedroeg de gemiddelde leeftijd van de aangesloten schutters 53,42 jaar.         

G. Op verzoek van de wedstrijdadministratie graag attentie voor het invullen van de 
opgaveformulieren voor met name de winterkompetitie.                                             
Dit seizoen zijn we bij de disciplines LG en LG – Opgelegd overgestapt van viertallen 
naar drietallen hetwelk meerdere malen naar alle afdelingen is gecommuniceerd.          
Een aantal afdelingen gaven desondanks nog steeds viertallen op en tevens werd 
door een aantal afdelingen de deelnemers slechts aangekruist zonder duidelijke 
korpsindeling te vermelden.                                                                                      
Gevolg was veel “heen -en weer - gemail” en gebel om de juiste indeling te kunnen 
achterhalen (met mogelijke fouten en/of vergissingen tot gevolg). 

H. Ook graag attentie voor het tijdig en juist afmelden van schutters.                              
Jaarlijks ontvangen de afdelingen een rekening (nota) van o.a. de contributie voor   
de schutters die op 01 januari van dat jaar waren cq zijn ingeschreven.                            
Indien iemand zich in de loop van enig jaar bij een afdeling heeft afgemeld geef dit 
dan tijdig (voor 31 december) door aan onze ledenadministratie en wacht niet tot b.v. 
begin januari met als gevolg dat de volledige jaarcontributie is verschuldigd.           
Dus nogmaals: de contributie wordt geheven voor alle schutters van uw afdeling die 
op 01 januari van enig jaar zijn ingeschreven.                                                               

I. Tenslotte geeft de voorzitter nog een uiteenzetting omtrent de nieuwe regelgeving.                    
Hij heeft onlangs een bijeenkomst van de KNSA bezocht waarin werd uiteengezet dat 
binnenkort (officieel per 01 januari 2015) alle bij de KNSA aangesloten verenigingen 
dienen te voldoen aan bepaalde criteria waarna men wordt “gecertificeerd”.                    
Reeds in 2013 wordt, via “audits” per aangesloten vereniging, hiermede gestart.                  
Begin 2013 zal via de website van de KNSA tekst en uitleg worden gegeven omtrent 
deze nieuwe regelgeving inclusief een “shortlist” waarbij de verenigingen zelf kunnen 
bezien of zij reeds voor deze certificering in aanmerking komen of dat nog aan een of 
meerdere voorwaarden dient te worden voldaan.                                                              
Een der aanwezige afdelingen vindt de website van de KNSA “onoverzichtelijk” en 
heeft hieromtrent via mail contact opgenomen met de KNSA met als gevolg dat men 
de website nog steeds onoverzichtelijk vindt.                                                               
Dit is en blijft echter een aangelegenheid van de KNSA zonder dat wij daar invloed op 
kunnen uitoefenen.                                                                                                     
Ook komt vanuit de vergadering een vraag omtrent de “Arbo – risico - inventarisatie”. 
Men vraagt of er binnen de s.v. “Oost-Gelderland” mensen zijn met kennis van zaken. 
Uit de uiteenzetting van de voorzitter blijkt dat alle betreffende afdelingen destijds 
reeds een en ander hebben ingediend, de formulieren zijn te downloaden via internet. 
De “analyse” is per afdeling, de voorzitter roept afdelingen, die te zijner tijd advies 
wensen hieromtrent, op om contact met hem op te nemen.                                                                     

     Ook meldt de voorzitter dat er een “wedstrijdverplichting” (voor verlofhouders) komt.  
     Men dient jaarlijks aan minimaal één wedstrijd deel te nemen hetgeen echter voor de  
     schutters van onze vereniging geen probleem hoeft te zijn (wedstrijden genoeg).          
     De voorzitter verzoekt de afdelingen om eerst o.a. de informatie via de website van de  
     KNSA af te wachten alvorens verdere stappen te ondernemen.                                                    
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3. Ingekomen Stukken 
    De secretaris deelt mede dat een afmelding voor deze vergadering is binnengekomen  
    van ons hoofdbestuurslid de heer Scheffer.                                                                           
    Tevens binnengekomen is een mail van de afdeling Zelhem omtrent hun bevindingen    
    met betrekking tot hun onlangs verschoten concours.                                                                
    De (letterlijke) tekst van de bedoelde mail is als volgt: 
  

”Hierbij het resultaat wat betrefd de opkomst bij ons concours 
Er hebben 185 personen ingeschreven , maar er er zijn er 
daadwerkelijk 163 geweest  dat wil zeggen dat  er  
22 personen niet zijn komen schieten !. 
Het ergste is dat van deze personen er niet een  de moeite heeft 
genomen om zich af te melden , zodat we op de laatste Vrijdag 
Met 6 (zes) medewerkers zaten te wachten of er nog schutters  
zouden komen ?   Die avond hebben 6 personen geschoten waarvan 
2 schutters van ons zelf en een persoon die op een andere avond wilde schieten  
dan opgegeven was, dus werd er door 6 medewerkers op drie mensen gewacht. 
deze drie schutters hadden we op andere avond kunnen invoegen . 
graag willen we dit in de a.s. najaarsvergadering op de agenda geplaats zien  
voor de rondvraag of als agenda punt. 
Deze slechte opkomst is zeker niet goed voor onze schietsport en ergelijk 
voor de organiseerende vereniging.  
De  afdelingen die niet zijn gkomen waren o.a.  
Viod Halle 
st. Hubertus 
Zieuwent. 
M.V.G. Willy Bloemendal vzt S.V.Z  Zelhem” 

 
    De voorzitter roept nogmaals alle schutters die zich opgeven om deel te nemen aan een  
    concours op om toch weldegelijk hieraan deel te nemen (calamiteiten uitgezonderd). 
    De afdelingsbesturen worden opgeroepen om hun schutters daadwerkelijk vooraf (voor  
    het Baanbespreken) te vragen of men aan een concours wenst deel te nemen. 
    Het vermoeden rijst namelijk dat dit wordt vergeten en men er door de concoursgevende  
    afdeling aan wordt herinnerd dat het Baanbespreken inmiddels is geweest met de vraag  
    of men nog aan het concours wenst deel te nemen. 
    Veelal wordt het dan “natte vingerwerk” en wordt “gegokt” naar het aantal deelnemers  
    met als gevolg dat daadwerkelijk b.v. slechts de helft van het opgegeven aantal komt.    
 
4. Notulen ALV d.d. dinsdag 29 mei 2012 
    De afdeling Wildenborch deelt mede dat hun (eventuele) concours, in verband met het  
    60-jarig jubileum, in 2014 is en niet, zoals de notulen doen vermoeden, in 2013. 
    Verder komen vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen waarop de onderhavige  
    notulen in hun geheel worden aangenomen en getekend voor akkoord. 
    De notulist wordt bedankt voor het opstellen van deze notulen. 
 
5. Voorstel wijziging Wedstrijd - Reglement 
    Het hoofdbestuur heeft het Wedstrijd – Reglement nog eens nader bekeken en tevens  
    vergeleken met het Wedstrijd – Reglement van de KNSA. 
    Naar aanleiding hiervan stelt het hoofdbestuur een aantal wijzigingen voor. 
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    Deze wijzigingen zijn tezamen met de uitnodigingen voor deze ALV aan alle afdelingen  
    toegezonden en worden nu artikelsgewijs behandeld: 
    Na afloop van de discussie(s) blijkt dat alle voorstellen met betrekking tot de artikelen 4,  
    6 (sub e), 7 en 50 worden aangenomen.  
    Het nieuwe Wedstrijd – Reglement zal binnenkort op onze website worden geplaatst. 
   
6. Limieten Luchtgeweer – Opgelegd  
    Met ingang van het seizoen 2012 / 2013 zijn er bij de discipline Luchtgeweer – Opgelegd  
    twee klassen waardoor, voor wat betreft deze discipline, een aanpassing van de limieten  
    van zowel Prestatie – Serie als Kampioenschappen noodzakelijk is. 
    Het hoofdbestuur stelt onderstaande limieten voor: 
    Prestatie – Serie: 
    Klasse 1: Brons  534 / 543, Zilver  544 / 553, Goud  554 / 600 
    Klasse 2: Brons  480 / 489, Zilver  490 / 499, Goud  500 / 600 
    Kampioenschappen: 
    Klasse 1: Brons  267 / 271, Zilver  272 / 276, Goud  277 / 300 
    Klasse 2: Brons  240 / 244, Zilver  245 / 249, Goud  250 / 300 
    Geen der aanwezige afdelingen heeft bezwaar tegen bovenstaande limieten welke dan  
    ook worden aangenomen. 
 
7. Schietcursus 
    Onlangs is een inventarisatie uitgevoerd onder de aangesloten afdelingen met betrekking  
    tot de bereidheid cq behoefte van schutters tot het volgen van een cursus “Basistrainer”   
    (officiële cursus van en namens de KNSA). 
    Een en ander naar aanleiding van een vraag cq verzoek hieromtrent van een van de  
    afdelingen, gedaan tijdens de Rondvraag van een eerder gehouden ALV. 
    De respons en daarmee tevens de aanmelding hiervoor was echter dermate gering dat  
    het hoofdbestuur heeft gemeend dat het op dit moment geen zin heeft hierin verdere  
    energie te steken en staakt derhalve de pogingen een en ander te organiseren. 
    Voorlopig wordt dus namens de s.v. “Oost-Gelderland” (nog) geen cursus georganiseerd. 
 
8. “50% - Regeling” bij concoursen 
    Deze regeling houdt in dat bij concoursen en wedstrijden 50% van de inleg dient te  
    worden besteed aan prijzen en is op de agenda geplaatst naar aanleiding van een vraag  
    hieromtrent tijdens de Rondvraag van een vorige ALV (men vroeg zich af of in deze  
    “tijden van crisis” deze regeling nog wel actueel is). 
    Het hoofdbestuur heeft zich hieromtrent beraden en is tot de slotsom gekomen om, ter  
    bescherming van te houden concoursen / wedstrijden, deze regeling niet te schrappen. 
    Wanneer b.v. een afdeling denkt “flink te kunnen verdienen” aan een concours door  
    (veel) minder of (veel) goedkopere prijzen beschikbaar te stellen zal dit (grote) gevolgen  
    hebben voor de deelname aan de daaropvolgende concoursen. 
    De deelname aan concoursen is reeds dermate gering dat een verdere inkrimping grote  
    (zeg maar “desastreuze”) gevolgen kan hebben (bij nog mindere deelname zal de animo  
    om een concours te organiseren nog verder afnemen). 
    Het hoofdbestuur stelt dan ook voor om deze regeling in ons Wedstrijd – Reglement te  
    laten staan en niet te wijzigen (laat staan te schrappen). 
    Na afloop van de discussie hieromtrent wordt het hoofdbestuursvoorstel aangenomen. 
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9. Contributie en Inleggelden 
    Namens het hoofdbestuur stelt onze penningmeester, de heer Spexgoor, voor om, voor  
    wat betreft het komende seizoen, de Contributie en de Inleggeleden onveranderd te laten  
    (uiteraard zal wel de jaarlijkse prijsindexatie worden toegepast).  
    Uiteraard zit niemand te wachten op een verhoging dus stemt de vergadering hiermee in.  
 
10. Concept – Begroting 2013 
    Onze penningmeester, de heer Spexgoor, geeft een uitvoerige uiteenzetting hieromtrent. 
    De vergadering stelt dat niets is begroot voor b.v. een telmachine. 
    De penningmeester antwoordt dat een bedrag hiervoor is begroot in de begroting van  
    2012, zo mogelijk zal de aanschaf van een nieuwe telmachine nog in 2012 plaatsvinden. 
    Na afloop van de discussie blijkt dat alle aanwezigen akkoord gaan met de door het  
    hoofdbestuur voorgestelde concept-begroting voor wat betreft het boekjaar 2013 hetwelk  
    dan ook wordt aangenomen als zijnde Begroting 2013.    
 
11. Rondvraag 
    Voor de Rondvraag melden zich de afdeling Heelweg, ’t Medler, Willem Tell, Lintelo,   
    Zelhem en Wildenborch. 
    De afdeling Heelweg stelt dat binnenkort meerdere personen benodigd zijn op de banen, 
    waaronder o.a. een baancommandant enz. enz., de afdeling vraagt of dit b.v. één en  
    dezelfde persoon kan en mag zijn. 
    De voorzitter geeft een uiteenzetting hieromtrent en, omdat dit hoofdzakelijk een KNSA - 
    aangelegenheid is, verzoekt hij de berichtgeving via de site van de KNSA af te wachten.  
    De voorzitter stelt dat ook nu reeds b.v. een baancommandant aanwezig dient te zijn. 
    Bij de afdeling ’t Medler hebben zich tijdens de destijds gehouden Pilot van de discipline  
    LG – Opgelegd enkele nieuwe schutters aangemeld. 
    Deze schutters zijn omstreeks 55 jaar oud en voldoen dus (nog) niet aan de criteria.  
    De voorzitter oppert om de betreffende schutters b.v. deel te laten nemen aan de  
    Kampioenschappen in januari 2013 en wel in de discipline LG – staand vrije hand. 
    Indien deze schutters hierbij een gemiddelde schieten van 30,0 of lager mogen deze  
    schutters het volgende seizoen deelnemen aan de discipline LG – Opgelegd. 
    De afdeling Willem Tell verzoekt schutters die nog willen deelnemen aan de jaarlijkse  
    KKG-50m wedstrijd op 11 en 12 december zich op te geven via de zgn. “baanplanner”.  
    De afdeling Lintelo vraagt of de “introductie – cursus” van de KNSA verplicht is. 
    Volgens enkele aanwezige afdelingen is deze cursus niet verplicht. 
    Omdat dit een KNSA – aangelegenheid is verzoekt de voorzitter om de berichtgeving(en)  
    van de KNSA hieromtrent af te wachten. 
    De afdeling Zelhem verzoekt om, na aanschaf van een nieuwe telmachine, ten behoeve  
    van concoursgevende afdelingen een beschrijving cq gebruiksaanwijzing bij te voegen. 
    De voorzitter zegt toe een en ander in een hoofdbestuursvergadering te overleggen. 
    Een der schutters van de afdeling Wildenborch was in juni 2012 vijftig jaar lid van onze  
    vereniging, hij werd dan ook, op verzoek van de afdeling, door een afvaardiging van het  
    hoofdbestuur gehuldigd middels o.a. het hierbij behorende speldje. 
    Deze huldiging werd door de betreffende schutter zeer op prijs gesteld, mede door het  
    aanbieden van een speciale (en eenmalige) uitgave van “De Schietsport”. 
    Vervolgens stelt de afdeling Wildenborch voornemens te zijn om in 2014 een concours te  
    willen organiseren en is hieromtrent (nog) in onderhandeling met o.a. het Kerkbestuur  
    (eigenaar van de accommodatie van de afdeling Wildenborch).  
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    Een mogelijkheid zou zijn “tussen de eerste en de tweede zondag in oktober 2014”. 
    De afdeling beschikt slechts over enkele schietbanen en wil graag ’s avonds, na 22.00  
    uur en mits alle KKG – schutters “weg” zijn, één baan openstellen voor KKP – schutters.  
    De voorzitter antwoordt hierop dat zodoende een en ander, organisatorisch gezien, een  
    “flinke klus” zal worden. 
    Hij roept de afdeling op om allereerst en zo spoedig mogelijk een concoursaanvraag in  
    te dienen waarna verder kan worden overlegd. 
    Tenslotte stelt de afdeling Wildenborch voor om, gezien het ook bij onze vereniging  
    aflopende ledenaantal, eventueel samen te werken met “zusterbonden” uit de regio. 
    De voorzitter zegt toe dat het hoofdbestuur zich hieromtrent zal beraden doch stelt  
    vervolgens dat een en ander nog wel “even kan duren” vanwege het beperkte aantal  
    hoofdbestuursleden.  
     
12. De voorzitter, de heer Centen, dankt eenieder voor de komst en inbreng, wenst  
    eenieder nog veel schietplezier en fijne feestdagen, wenst allen een goede thuisreis       
    en sluit vervolgens de vergadering om 21.40 uur. 
 
 
 
 
De voorzitter,             De secretaris, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de Pauze van deze vergadering worden de prijzen uitgereikt van de Zomerkompetitie 
2012 alsmede van de Prestatie - Serie 2012 (tot 01 oktober). 
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