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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

Schietvereniging "Oost-Gelderland". 
========================== 

 
 
 

DOEL 

Artikel 1. 

De vereniging heeft ten doel het beoefenen en bevorderen van de schietsport in de ruimste zin des woords. 
Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van o.a.: 

a) Winterkompetitie 
b) Zomerkompetitie 
c) Kampioenschappen 
d) Prestatieserie. 

alsmede het begeleiden van door het hoofdbestuur goedgekeurde konkoursen. 

LEDEN 

Artikel 2. 

Waar in dit reglement gesproken wordt van 'vereniging', wordt bedoeld de S.V. Oost-Gelderland. 
Wordt gesproken van 'afdelingen', dan worden de plaatselijke verenigingen bedoeld. 
Wordt in dit reglement gesproken van 'schutters', dan worden de leden van de afdelingen bedoeld, welke zijn 
ingeschreven bij de vereniging. 
De afdelingen dienen gevestigd te zijn in het deel van de provincie Gelderland, gelegen ten oosten van de rivieren 
Rijn en IJssel. 
Op voorstel van het hoofdbestuur kan hiervan worden afgeweken. 

Artikel 3. 

Om als luchtschutter te kunnen worden toegelaten dient men tenminste twaalf jaar oud te zijn, om als klein kaliber 
geweerschutter te kunnen worden toegelaten dient men tenminste zestien jaar oud te zijn, om als klein kaliber 
pistoolschutter te kunnen worden toegelaten dient men tenminste achttien jaar oud te zijn. 
Schutters dienen zich, op verzoek, te legitimeren. 
Schutters ontvangen van het hoofdbestuur een lidmaatschapsbewijs. 
Dit lidmaatschapsbewijs dient op verzoek te worden getoond. 
Het lidmaatschapsbewijs blijft eigendom van de vereniging.  
 
De schutter is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op het lidmaatschapsbewijs. 
Op verzoek dient tevens de geldige KNSA-licentie te worden getoond. 

Artikel 4. 

Bij beëindiging van het lidmaatschap, verliest men alle rechten op eigendommen van de vereniging, noch kan men 
zich op andere rechten jegens de vereniging beroepen. 

Artikel 5. 

De afdelingen houden een lijst bij van de schutters van hun afdeling en geven van iedere verandering in deze lijst, 
bericht aan het hoofdbestuurslid welke door het hoofdbestuur is aangesteld voor de ledenadministratie. 

Artikel 6. 

Een schutter mag per discipline voor slechts één afdeling zijn ingeschreven. 

Artikel 7. 

Een schutter mag niet van een andere afdeling lid worden, zolang hij of zij de geldelijke verplichtingen ten aanzien 
van de oude afdeling niet is nagekomen. 

FINANCIËN 

Artikel 8.  

De inkomsten van de vereniging zijn: 
a) Kontributies; 
b) Inschrijfgelden; 
c) Inleggelden; 
d) Jubileum fonds; 

Deze worden jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het hoofdbestuur. 
e) Inkomsten uit eigen vermogen; 
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f) Andere inkomsten. 

Artikel 9. 

Bij toetreding van een of meerdere schutters tot de S.V. Oost-Gelderland, is de kontributie voor het lopende 
halfjaar alsmede het jubileum fonds voor het lopende jaar verschuldigd. 

Artikel 10. 

Jaarlijks wordt door het hoofdbestuur een begroting opgesteld voor het komende boekjaar. 
Deze wordt ter goedkeuring aan de najaarsvergadering aangeboden. 
 

BESTUUR 

Artikel 11. 

Het bestuur van de vereniging, te noemen "hoofdbestuur", bestaat zo mogelijk uit negen leden. 
Ieder jaar treden drie hoofdbestuursleden af, volgens een door het hoofdbestuur opgemaakt rooster. 
Aftredende hoofdbestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen.  
De hoofdbestuursleden regelen onderling jaarlijks de funkties. 

Artikel 12 

Een hoofdbestuurslid moet zijn ingeschreven als schutter van de vereniging, terwijl bij voorkeur van een afdeling 
slechts één schutter zitting mag hebben in het hoofdbestuur. 

Artikel 13. 

Het hoofdbestuur vergadert, wanneer het dagelijks bestuur of 2/3 van het hoofdbestuur dit nodig acht, doch in elk 
geval minstens zesmaal per jaar. 
In het laatste geval heeft de secretaris te zorgen dat binnen twee weken een hoofdbestuursvergadering wordt 
gehouden. 

ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 14. 

De algemene vergadering kan alleen besluiten nemen over zaken welke bij de oproeping zijn vermeld. 
Afdelingen en/of schutters die voorstellen hebben voor de algemene vergadering, moeten deze schriftelijk indienen 
bij het secretariaat. Voorstellen, welke drie dagen voor de aanvang van de vergadering niet bij het secretariaat 
zijn binnengekomen, kunnen niet tijdens deze vergadering worden behandeld. 
De vaststelling van de agenda geschiedt door het hoofdbestuur. 

Artikel 15. 

Elke afdeling is verplicht de algemene vergaderingen van de vereniging door minstens één van haar, bij de 
vereniging ingeschreven, schutters te doen bijwonen. 
Indien een afdeling niet vertegenwoordigd is wordt haar een boete opgelegd. Een hoofdbestuurslid kan niet als 
afgevaardigde van een afdeling optreden. 
 

WEDSTRIJDEN 

Artikel 16. 

Een afdeling, welke een konkours wil organiseren, moet een verzoek richten aan het hoofdbestuur en indienen bij 
de secretaris van de vereniging. De toewijzing van de konkoursen zal geschieden volgens een door de secretaris 
van de vereniging bijgehouden register van reeds gehouden konkoursen. Voorrang hebben jubilea, onder 
beoordeling van het hoofdbestuur. 
Verzoeken voor een te houden konkours, welke voor 1 mei zijn ingediend en door het hoofdbestuur zijn 
toegewezen, worden op de jaarvergadering bekend gemaakt. 
Bij voorkeur wordt gekozen voor de volgende verdeling: 

Van september tot en met december twee vuur- en/of twee luchtkonkoursen. 
In januari de Kampioenschappen van de S.V. Oost-Gelderland. 
Van februari tot en met april twee vuur- en/of twee luchtkonkoursen. 

Artikel 17 

Wedstrijden voor meer dan twee afdelingen moeten worden gemeld aan het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur 
beslist of een wedstrijd mag plaatsvinden en wanneer. Deze wedstrijden kunnen worden goedgekeurd, indien zij 
niet tijdens of vlak voor een officieel konkours plaats vinden en door hun opzet geen afbreuk doen aan dat 
konkours. 
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Artikel 18. 

Na afloop van een konkours dient de konkoursgevende afdeling een financieel verslag in te dienen bij de 
penningmeester van de vereniging. 
Zie ook artikel 56 van het wedstrijdreglement. 

Artikel 19. 

Indien een konkours door overmacht een verlies heeft geleden, kan de konkours gevende afdeling bij de 
vereniging een verzoek indienen voor een financiële tegemoetkoming.  
Men dient wel aan de bepalingen in de reglementen der vereniging te hebben voldaan. Het hoofdbestuur beslist 
omtrent het verzoek en de hoogte van de tegemoetkoming. De tegemoetkoming bedraagt maximaal het geleden 
verlies. 
 

KOMMISSIE VAN BEROEP 

Artikel 20. 

De Kommissie van Beroep bestaat uit drie leden en een reserve lid. Deze leden moeten schutters zijn van de S.V. 
Oost-Gelderland. Van elke afdeling kan maximaal één schutter zitting hebben in de Kommissie. 
Indien de Kommissie een zaak behandelt waarbij een van de kommissieleden nauw betrokken is neemt het 
reservelid zitting in de kommissie in plaats van het betreffende kommissielid. 

Artikel 21. 

De leden van de Kommissie van Beroep worden elk jaar door de jaarvergadering benoemd. 

Artikel 22. 

De Kommissie van Beroep is verplicht om alle betrokken partijen te horen. Alle betrokken partijen zijn verplicht tot 
het verstrekken van alle door de Kommissie gevraagde informatie welke betrekking heeft op de in behandeling 
zijnde zaak. 
De Kommissie heeft de bevoegdheid om verdere informatie in te winnen welke zij in het belang acht van het 
onderzoek. 
Daarnaast dient de Kommissie alle relevante informatie met betrekking tot het onderzoek in te winnen. 

Artikel 23. 

Beroepen moeten worden ingediend uiterlijk tien dagen na kennisneming van een omstreden beslissing. 
Dit beroep dient te worden gericht aan de Kommissie van Beroep en dient schriftelijk te worden ingediend bij het 
secretariaat van de vereniging, met betaling van € 50,--. 
De Kommissie doet uiterlijk drie weken na ontvangst van het beroep uitspraak en deelt deze schriftelijk mede aan 
de betrokken partijen alsmede aan het hoofdbestuur, in bijzondere gevallen kan van deze termijn worden 
afgeweken.  
Indien het beroep is toegewezen, wordt bovengenoemd bedrag geretourneerd. 
De uitspraak van de Kommissie is bindend, de uitspraak mag niet in strijd zijn met de statuten en reglementen 
van de vereniging. 

Artikel 24. 

De Kommissie van Beroep is verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering. 
De Kommissie brengt omtrent de door haar gedane uitspraak verslag uit op de eerstvolgende algemene 
vergadering. 

VERZEKERING 

Artikel 25. 

Bij de vereniging ingeschreven schutters van aangesloten LG en/of LP afdelingen, die niet tevens zijn aangesloten 
bij de KNSA, zijn verzekerd middels een door de vereniging afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 
Bij de vereniging ingeschreven schutters van aangesloten KKG en/of KKP afdelingen, inclusief de namens deze 
afdelingen bij de vereniging ingeschreven LG en/of LP schutters, moeten tevens aangesloten zijn bij 
de KNSA en dienen zich te beroepen op de aansprakelijkheidsverzekering van de KNSA. 
Bij de vereniging ingeschreven schutters van aangesloten LG en/of LP afdelingen die, vrijwillig, tevens zijn 
aangesloten bij de KNSA dienen zich eveneens te beroepen op de aansprakelijkheidsverzekering van de KNSA. 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 26. 

Hoofdbestuursleden, kompetitieleiders en leden van een kommissie mogen hun onkosten e.d., welke voortvloeien 
uit werkzaamheden voor de vereniging, declareren bij de penningmeester der vereniging. 
De penningmeester van de vereniging houdt een register bij van de te declareren posten. 
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Artikel 27. 

Alle schutters van de vereniging worden geacht de bepalingen van de statuten en overige reglementen te kennen. 
Zij zijn gehouden deze bepalingen en eventuele besluiten van de algemene vergadering na te komen. 

Artikel 28. 

De reglementen behoudens de statuten kunnen alleen door de algemene vergadering worden gewijzigd, en wel bij 
meerderheid van stemmen. 
Voorstellen tot wijziging van een of meerdere van deze reglementen kunnen alleen door de algemene vergadering 
worden genomen mits deze voorstellen op de agenda van deze vergadering staan vermeld. 

Artikel 29. 

Over uitleg van de reglementen of in gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist het hoofdbestuur. 
Beroep is mogelijk op de algemene vergadering. 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Aldus vastgesteld en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 
30 november 1989. 
Gewijzigd: 30 november 2006, 29 mei 2007, 27 november 2008. 


