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Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. donderdag 2 6 november 2009 
in zaal ’t Wolfershuus (voorheen Susebeek), Ruurlos eweg 42 te Zelhem. 
 
Aanwezig zijn de hoofdbestuursleden de heren Centen, Bruggink, Spexgoor, Aalderink, 
Berendsen, Scheffer, Wormgoor-Dogterom en Heere (later). 
Alle hoofdbestuursleden zijn derhalve aanwezig. 
 
Tevens zijn aanwezig onze ereleden de heren Holtslag, Kasteel en Kroesen. 
 
Van de 43 aangesloten afdelingen zijn er 24 aanwezig. 
 
1. De voorzitter, de heer Centen, opent, met een woord van welkom aan de aanwezigen,  
    de vergadering om 20.05 uur. 
    Een speciaal welkomstwoord wordt gericht tot de aanwezige ereleden. 
    Het is de eerste ALV onder leiding van de heer Centen, die onlangs “het stokje” overnam  
    van de heer Scheffer die, om gezondheidsredenen, is teruggetreden als voorzitter (de  
    heer Scheffer blijft gelukkig wel, als bestuurslid, deel uitmaken van het hoofdbestuur). 
 
2. Er zijn de hiernavolgende Mededelingen: 

A. De voorzitter deelt mede dat, wegens werkzaamheden, de heer Heere ietwat later ter 
vergadering aanwezig zal zijn. 

B. In de Pauze van de vergadering worden de prijzen uitgereikt van de Zomerkompetitie  
2009 alsmede van de Prestatie-Serie 2009 (tot 01 oktober). 

         De voorzitter richt een dankwoord tot met name de heer Wormgoor-Dogterom voor  
         het verzorgen van de “prijzentafel”. 

C. Voor wat betreft het schietseizoen 2009/2010 is reeds een concours verschoten en 
wel bij de afdeling Zelhem.  
Het totaal aantal deelnemers bedroeg slechts 203 schutters (116 x KKG, 34 x LG,  
14 x KKP en 39 x LP), op z’n zachtst gezegd dus een “zeer matige” opkomst. 

D. De Kampioenschappen 2010 zijn gepland van maandag 18 t/m di 19 januari (KKP), 
van woensdag 20 t/m vrijdag 22 januari (LG / LP) en van maandag 25 t/m vrijdag 28 
januari (KKG). 
Deze Kampioenschappen worden verschoten op de banen van de afdeling S.IJ.S. 
Helaas is er, tot op dit moment, nog geen concours in het voorjaar van 2010. 

   E.   Met betrekking tot de assistentie bij het tellen der kaarten vermeldt de voorzitter de      
     namen der afdelingen die, volgens schema, aan de beurt zijn voor assistentie bij het  
     tellen der kaarten voor de komende rondes van de Winterkompetitie. 

Hij dankt de afdelingen die in de afgelopen periode hebben geholpen bij het tellen 
van de kaarten van zowel de Zomerkompetitie als de eerste ronde Winterkompetitie. 

F. De opkomst tijdens de Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie was, evenals bij de 
Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie in 2008, “bemoedigend”, bij alle disciplines 
was het opkomstpercentage minimaal 60%. 
Bij de discipline LP was de opkomst zelfs 95% (19 van de 20 uitgenodigde schutters 
heeft “gekampt”, die ene schutter heeft zich overigens “netjes” vooraf afgemeld). 
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Een uitsplitsing van deze Kampwedstrijden (zowel per klasse als per afdeling) is te 
vinden op onze Website. 
De voorzitter verzoekt de afdelingen evenwel nogmaals om de betreffende schutters 
nog meer te motiveren aan de Kampwedstrijden deel te nemen opdat het (totale) 
opkomstpercentage nog hoger wordt. 

G. Van enkele afdelingen zijn de schietkaarten zeer moeilijk te tellen (via de telmachine). 
Waarschijnlijk is de oorzaak hiervan b.v. “vette” munitie of b.v. (te) vochtige kaarten. 
Indien men b.v. de afgeschoten schietkaarten in een tas aan de deur hangt, gaarne 
de schietkaarten “droog” verpakken ofwel er voor zorgen dat de kaarten droog blijven. 

 
3. Ingekomen Stukken 
    De secretaris deelt mede dat voor deze vergadering afmeldingen zijn binnengekomen  
    van de afdelingen ’t Medler te Vorden en D.S.V.A. te Aalten. 
    Tevens is er nog een ingezonden brief van de afdeling Zelhem, handelend omtrent het  
    onlangs door deze afdeling georganiseerde concours. 
    De Ingezonden Brief luidt: 
     
    “Aan het hoofdbestuur v.d. S.V. Oost Gelderland. 
  
    Geachte bestuur 
     
    Gaarne willen wij nog even terug komen op het afgelopen schietconcours 
    Het geheel is niet helemaal soepel verlopen. 
    Ons inziens is het misschien goed wat veranderingen aan te brengen omtrent de  
    procedure. 
    Wij willen e.e.a. toelichten op de algemene leden vergadering van O.G. op 26-11-2009. 
 
    Hoogachtend, s.v. Zelhem (J. Hilferink secr.)” 
 
    Voor aanvang van het concours heeft de afdeling Zelhem alle afdelingen die niet hebben  
    gereageerd op het “Baanbespreken” nagebeld waarna vervolgens alle concoursavonden,  
    qua opkomst, redelijk verdeeld cq ingedeeld bleken. 
    Achteraf bleek dat, alhoewel de opgave slechts 168 schutters bedroeg, er toch in totaal  
    203 schutters aan dit concours hebben deelgenomen. 
    Op één concoursavond waren er 38 schutters aangemeld, de feitelijke opkomst bleek  
    echter maar liefst 55 schutters! 
    Meerdere schutters kwamen op die bewuste avond terwijl men voor een andere avond  
    was opgegeven en tevens kwam een aantal schutters “onaangekondigd”. 
    Op zich natuurlijk prima dat er meer schutters komen maar toch wordt dringend verzocht  
    de (gemaakte) afspraken na te komen (anders heeft het Baanbespreken geen enkel nut). 
    Voor die schutters die wel hadden besproken was het deze avond natuurlijk “erg sneu”  
    en rommelig, men moest lang wachten en had veelal geen zitplaats. 
    De afdeling Zelhem stelt voor om bij het Baanbespreken b.v. alle opgegeven schutters  
    een nummer te geven, heeft men geen nummer dan dient men “achteraf” te schieten  
    ofwel een volgende dag (indien er dan mogelijk meer “ruimte” is). 
    Dit wordt een “wel erg rigoureuze maatregel” genoemd doch de voorzitter beaamt dat 
    een concours gebaat is bij een juiste verdeling van de schutters, het Baanbespreken  
    heeft enkel zin als eenieder zich aan de afspraken houdt. 
    De voorzitter zegt toe dat het hoofdbestuur zich hieromtrent zal beraden. 
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4. Notulen ALV d.d. dinsdag 02 juni 2009 
    Vanuit de vergadering komen verder 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. Accommodatie(s) diverse afdelingen 
    De voorzitter geeft een uiteenzetting hieromtrent.     
    Vooral de laatste tijd blijkt dat meerdere accommodaties, vooral accommodaties die zijn  
    gevestigd in een horecagelegenheid, “onder druk” staan, meerdere accommodaties  
    “staan reeds op de tocht” en voor minstens drie afdelingen was het dit jaar spannend. 
    Per 01 juli j.l. moest de afdeling Halfweg op zoek naar een nieuwe accommodatie omdat  
    de horecagelegenheid “ophield te bestaan” en vervolgens werd de horecagelegenheid  
    van de afdelingen D.S.V. en S.H. ‘68 door de brandweer afgekeurd waardoor ook hun  
    accommodatie “verdween”. 
    De afdeling Halfweg heeft inmiddels onderdak gevonden bij een horecagelegenheid in  
    Silvolde en de afdeling D.S.V. schiet (voorlopig) bij de afdeling Pr. Bernhard te Dichteren. 
    De afdeling S.H. ’68 is momenteel op zoek naar een gelegenheid in Hummelo en heeft  
    tot dan haar lidmaatschap, voorlopig, opgezegd. 
    De voorzitter dankt de afdeling Pr. Bernhard voor het openstellen van de accommodatie  
    aan een vereniging “in nood” en hoopt dat ook de afdeling S.H. ’68 gauw een nieuwe  
    accommodatie cq gelegenheid mag vinden opdat ook zij weer de schietsport kunnen  
    beoefenen en hopelijk wederom aansluiting zoeken tot de s.v. “Oost-Gelderland”. 
    De voorzitter vermeldt nog een uitgebreid krantenartikel van de afdeling Halfweg inzake  
    de “opening” van haar nieuwe schietbanen (nu in Silvolde dus) en verzoekt de overige  
    afdelingen om, zo mogelijk, eveneens de media op te zoeken onder het motto:  
    “De leden komen niet vanzelf, maak het aantrekkelijk………..”. 
 
6. (Financieel) Verslag 75 – jarig jubileum 
    Namens de Jubileumcommissie geeft haar penningmeester, de heer Ros, een uitvoerige  
    uiteenzetting omtrent het financiële verloop van dit jubileum. 
    De voorzitter dankt de heer Ros voor zijn uiteenzetting waarna de Jubileumkommissie  
    officieel wordt ontbonden.  
    De voorzitter dankt alle kommissieleden voor hun inzet en medewerking resulterend in  
    een geslaagde viering van ons jubileum. 
    Namens de vereniging biedt de voorzitter de kommissieleden “vanuit de afdelingen”, te  
    weten de heren Kock (afd. Diana), Kreeftenberg (afd. Willem III) en Ros (afd. De Kogel),  
    respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester der kommissie, een attentie aan. 
 
7. Opgelegd LG 
    Naar aanleiding van een Ingekomen Stuk in de vorige ALV is het hoofdbestuur een  
    onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het “opgelegd” luchtgeweer schieten. 
    Hoofddoel is om de (LG-)schutters te behouden voor de schietsport. 
    De voorzitter deelt mede dat reeds een kommissie hieromtrent is ingesteld. 
    Vervolgens geven de heren J.G. Bruggink (afd. Halfweg) en W. Vinkenvleugel (afd.  
    St. Hubertus) een uiteenzetting omtrent de invoering van het opgelegd LG schieten bij de  
    schietbond Dinxperlo – Gendringen (beide heren zijn bestuurslid van deze bond). 
    Gezegd wordt dat men enkel profijt heeft gehad van de invoering en men juicht het toe  
    indien de s.v. “Oost – Gelderland” eveneens overgaat tot invoering van opgelegd LG. 
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    De voorzitter deelt mede dat kommissie “aan het werk” is en dat men in de toekomst  
    zeker het nodige hieromtrent zal vernemen. 
 
8. Contributie en Inleggelden 
    Namens het hoofdbestuur stelt onze penningmeester, de heer Spexgoor, voor om de  
    Contributie en Inleggelden dit keer onveranderd te laten en dit keer slechts de jaarlijkse  
    (prijs)indexering toe te passen (waartoe destijds is besloten). 
    Uiteraard zit niemand te wachten op een “echte” verhoging dus stemt de vergadering in  
    met dit voorstel.   
 
9. Concept – Begroting 2010 
    Onze penningmeester, de heer Spexgoor, geeft een uitvoerige uiteenzetting hieromtrent. 
    Na afloop hiervan komen vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen waarop de  
    Begroting 2010 wordt aangenomen. 
 
10. Rondvraag 
    Voor de Rondvraag meldt zich de afdeling Pr. Bernhard. 
    Enkele maanden geleden ontving de afdeling Pr. Bernhard van de KNSA het verzoek  
    om eventuele gehandicapte schutters op te geven. 
    Nu wil de KNSA meerdere gegevens, zoals adres, telefoonnummer, E-mailadres e.d.,   
    omdat men deze schutters “persoonlijk” wil benaderen. 
    De afdeling heeft “een wrang gevoel” hieromtrent en vraagt of iets van deze handelwijze  
    van de KNSA bekend is. 
    In ieder geval is bij het hoofdbestuur hieromtrent niets bekend (onze vereniging is ook  
    geen lid van de KNSA), de voorzitter vraagt zich af waarom een en ander niet via de  
    betreffende vereniging kan worden afgehandeld. 
 
11. De voorzitter, de heer Centen, dankt eenieder voor de komst en inbreng, wenst  
    eenieder nog veel schietplezier en sluit de vergadering om 21.50 uur. 
 
 
De voorzitter,             De secretaris, 
 
 
 
 
 
In deze Pauze van deze vergadering worden de prijzen uitgereikt van de Zomerkompetitie 
2009 alsmede van de Prestatie-Serie 2009 (tot 01 oktober). 
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