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Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. donderdag 0 2 december 2010 
in zaal ’t Wolfershuus (voorheen Susebeek), Ruurlos eweg 42 te Zelhem. 
 
Aanwezig zijn de hoofdbestuursleden de heren Centen, Bruggink, Spexgoor, Aalderink, 
Heere en Scheffer. 
Afwezig met kennisgeving is hoofdbestuurslid de heer Berendsen (ziek). 
 
Tevens zijn aanwezig onze ereleden de heren Berenpas en Kasteel. 
 
Van de 43 aangesloten afdelingen zijn er 21 aanwezig. 
 
1. De voorzitter, de heer Centen, opent, met een woord van welkom aan de aanwezigen,  
    de vergadering om 20.07 uur. 
    Een speciaal welkomstwoord wordt gericht tot de aanwezige ereleden. 
 
2. Er zijn de hiernavolgende Mededelingen: 

A. De voorzitter deelt mede dat, wegens ziekte, de heer Berendsen niet ter vergadering 
aanwezig kan zijn. 

B. In de Pauze van de vergadering worden de prijzen uitgereikt van de Zomerkompetitie  
2010 alsmede van de Prestatie-Serie 2010 (tot 01 oktober). 

         De voorzitter richt een dankwoord tot met name de heren Aalderink en Berendsen  
  voor het verzorgen van de “prijzentafel”. 

C. Voor wat betreft het schietseizoen 2010/2011 is reeds een concours verschoten en 
wel bij de afdeling S.IJ.S..  
Het totaal aantal deelnemers bedroeg 250 schutters (148 x KKG, 48 x LG, 17 x KKP 
en 37 x LP), wederom dus andermaal een “matige” opkomst. 

      Helaas ging reeds tijdens de eerste wedstrijdavond onze printer kapot, door enkele  
      “kunstgrepen” ontvingen de schutters toch een persoonlijke uitslag, korpsuitslagen en  
      tussenstanden konden helaas niet worden geprint. 
      Onze excuses aan zowel de deelnemende schutters als aan de afdeling S.IJ.S. (als  
      concoursgevende afdeling). 
      We beschikken overigens reeds over een andere printer (het is nu een laserprinter). 
D. Voor het lopende seizoen 2010 / 2011 zijn nog onderstaande wedstrijden gepland:  

19 december 2010:   Jeugdwedstrijd bij de afdeling S.IJ.S. te Doetinchem 
Januari 2011:             Kampioenschappen 2011 van de s.v. “Oost – Gelderland” 
De kampioenschappen zijn van maandag 17 t/m dinsdag 18 januari (KKP), woensdag 
19 t/m vrijdag 21 januari (LG / LP) en maandag 24 t/m vrijdag 28 januari (KKG) en 
worden verschoten op de banen van de afdeling Diana te Etten. 
20 februari 2011:        Jeugdwedstrijd bij de afdeling Diana te Etten 
7 t/m 17 maart 2011:  LG / LP – concours van de afdeling De Kogel te Stokkum 
De laatste twee dagen betreft een “open” wedstrijd voor de discipline LG – Opgelegd. 
27 maart 2011:            Jeugdwedstrijd bij de afdeling Wilhelmina te Ruurlo 
18 t/ 22 april 2011:       Kampwedstrijden Winterkompetitie 2010 / 2011 
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   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 ons inziens 
“bemoedigend”, bij alle disciplines was het opkomstpercentage minimaal zo’n 60%, 
en wel resp. 60% voor de discipline KKG (“normaal”), 71% voor LG (“zeer goed” voor 
“LG – begrippen”), 59% voor KKP (“niet al te best”) en 86% voor LP (“vrij goed”).       
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. Onlangs is wederom een functiewijziging doorgevoerd binnen het hoofdbestuur. 
De heer Frank Wormgoor – Dogterom heeft, vanwege gezondheidsredenen, zijn 
hoofdbestuursfunctie ter beschikking gesteld. 
De ledenadministraties worden nu beheerd door de heer Heere (een en ander is 
reeds gemeld aan de afdelingen alsmede via onze website). 
Mede door bovenstaande is het hoofdbestuur nog steeds (naarstig) op zoek naar 
enkele nieuwe hoofdbestuursleden.  

H. Tenslotte vermeldt de voorzitter nog dat alle afdelingen onlangs enige informatie is 
toegezonden omtrent zowel de KNSA als de Circulaire Wapens en Munitie (CWM). 
Het hoofdbestuur kwam een en ander “ter ore” en heeft vervolgens deze informatie 
doorgezonden naar alle afdelingen.  

 
3. Ingekomen Stukken 
    De secretaris deelt mede dat voor deze vergadering afmeldingen zijn binnengekomen  
    van de afdelingen Eendracht te Silvolde en Willem III te Westendorp alsmede van onze  
    ere-leden de heren Holtslag en Kroesen. 
    Tevens is er een “ingezonden stuk” van de heer Woudenberg van de afdeling Zelhem.  
    De heer Woudenberg verzoekt om, via dan wel namens de s.v. “Oost – Gelderland”,   
    gezamenlijk schiettrainingen te houden cq te geven. 
    Volgens de heer Woudenberg zijn veel afdelingen namelijk “te klein” om zelfstandig een  
    schietinstructeur aan te stellen cq in te huren. 
    Het hoofdbestuur zegt toe zich hieromtrent te zullen beraden. 
     
4. Notulen ALV d.d. dinsdag 01 juni 2010 
    Vanuit de vergadering komen 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. Aanneming nieuwe Ledengroep (S.H. ’68 te Hummelo) 
    Deze vereniging was reeds jarenlang aangesloten bij onze vereniging doch, vanwege  
    accommodatieproblemen, zag men zich genoodzaakt om het lidmaatschap (voorlopig)  
    op te zeggen.     
    Genoemde afdeling kan inmiddels weer schieten in haar “oude” accommodatie waarop  
    men heeft besloten weer aansluiting te zoeken tot de s.v. “Oost – Gelderland”. 
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    De vergadering heeft geen enkel bezwaar tegen een “hernieuwd” lidmaatschap van de  
    afdeling S.H. ‘68 waarop genoemde afdeling weer wordt ingeschreven op haar “eigen”  
    afdelingnummer (nr. 35), de schutters behouden hun gemiddelde van voor de opzegging. 
 
6. Opgelegd LG 
    Het hoofdbestuur stelt voor om gedurende het seizoen 2011 / 2012 een pilot te houden   
    voor wat betreft het Opgelegd – LG schieten. 
    Hiertoe heeft het hoofdbestuur een specifiek “pilotreglement” opgesteld hetwelk door het  
    hoofdbestuur uitvoerig, en “punt voor punt”, wordt toegelicht. 
    Met name wordt stilgestaan bij het punt dat LG – schutters die gedurende het seizoen  
    2009 / 2010 aan officiële LG – wedstrijden hebben deelgenomen (en voor wat betreft dat  
    seizoen dus een gemiddelde en klassering hebben overgehouden) en die het komende  
    seizoen aan de pilot willen deelnemen, geacht worden om tevens, voor die betreffende  
    wedstrijd, deel te nemen aan de discipline LG – staand vrijde hand. 
    Dit is ingesteld omdat tijdens de pilot het Opgelegd – LG nog “los staat” van LG – staand  
    vrije hand en om daardoor dus te voorkomen dat we nu (komend seizoen) twee “kleine”  
    disciplines hebben (versnippering dus, iets wat dus geheel niet de bedoeling is). 
    Vooral bij de komende Winterkompetitie (2011 / 2012) zou dit dan gevoelig merkbaar  
    zijn, we hebben nu al weinig LG korpsen en we zouden er dan nog veel minder hebben. 
    Nog steeds is het de bedoeling van het hoofdbestuur om te zijner tijd een voorstel te  
    lanceren om Opgelegd – LG  te integreren in LG – staand vrije hand. 
    Na afloop van de discussie hieromtrent blijkt dat de vergadering unaniem instemt met het  
    hoofdbestuursvoorstel van invoering van een pilot voor Opgelegd – LG voor wat betreft  
    het seizoen 2011 / 2012 onder de condities en bepalingen als vervat in het door het  
    hoofdbestuur voorgestelde pilotreglement hetwelk (onveranderd) wordt aangenomen. 
    Vervolgens ontstaat nog een korte discussie omtrent de schietstandaards. 
    Tenslotte deelt de voorzitter nog mede dat, tot nu toe, ongeveer 50 tot 60 schutters hun  
    (voor)interesse hebben getoond in het Opgelegd – LG schieten. 
 
7. Contributie en Inleggelden 
    Namens het hoofdbestuur stelt onze penningmeester, de heer Spexgoor, voor om de  
    Contributie en Inleggelden deze keer nog 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.   
 
8. Concept – Begroting 2011 
    Onze penningmeester, de heer Spexgoor, geeft een uitvoerige uiteenzetting hieromtrent. 
    Vervolgens wordt uitvoerig gediscussieerd omtrent de financiële “stand van zaken” bij  
    onze vereniging (de afgelopen jaren wordt telkens “flink ingeteerd”). 
    Uiteraard heeft dit voor het hoofdbestuur een hoge prioriteit (we zijn o.a. onlangs reeds  
    overgegaan op “indexering” van o.a. contributie en een aantal inleggelden e.d.). 
    Ook “intern” wordt naarstig gezocht naar mogelijkheden om deze neerwaartse spiraal  
    een halt toe te roepen. 
    De voorzitter deelt mede dat, gezien het huidige “financiële plaatje” we er misschien niet  
    aan ontkomen om binnenkort toch een voorstel tot contributieverhoging te lanceren. 
    Deze contributie is momenteel slechts € 7,= euro per schutter per jaar hetwelk volgens  
    meerdere afdelingen “belachelijk laag” is. 
    Na afloop van de discussie wordt de Concept – Begroting 2011 aangenomen. 
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9. Rondvraag 
    Voor de Rondvraag meldt zich de afdeling Wildenborch te Vorden. 
    De afdeling Wildenborch heeft een vraag omtrent hoe de juiste klassering van nieuwe  
    schutters wordt bepaald en wanneer deze juiste klassering ingaat. 
    De secretaris antwoordt dat een nieuwe schutter start in de tweede klasse (het gehele  
    eerste seizoen), indien deze nieuwe schutter in dat (eerste) seizoen deelneemt aan één  
    of meerdere “officiële” wedstrijd(en) zal hij per 1 mei daaropvolgend geklasseerd worden   
    naar aanleiding van zijn tijdens die wedstrijd(en) geschoten gemiddelde aantal punten. 
 
10. De voorzitter, de heer Centen, dankt eenieder voor de komst en inbreng, wenst  
    eenieder nog veel schietplezier en fijne feestdagen alsmede, vanwege het slechte weer  
    vandaag (sneeuw), 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 
2010 alsmede van de Prestatie - Serie 2010 (tot 01 oktober). 
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