
Schietvereniging ,,OOST GELDERLAND” 

Vereniging van sportschutters in dit gebied opgericht op 24 maart 1934 

Koninklijk goedgekeurd en erkend door het ministerie van defensie  
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Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. donderdag 0 1 december 2011 
in zaal ’t Wolfershuus (voorheen Susebeek), Ruurlos eweg 42 te Zelhem. 
 
Aanwezig zijn de hoofdbestuursleden de heren Centen, Bruggink, Spexgoor, Aalderink, 
Heere, Scheffer en Spexgoor. 
 
Tevens zijn aanwezig onze ereleden de heren Berenpas, Holtslag, Kasteel en Kroesen. 
 
Van de 38 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 woord van welkom wordt gericht tot de aanwezige ereleden. 
 
2. Er zijn de hiernavolgende Mededelingen: 

A. In de Pauze van de vergadering worden de prijzen uitgereikt van de Zomerkompetitie  
2011 alsmede van de Prestatie-Serie 2011 (tot 01 oktober). 

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

B. Voor wat betreft het schietseizoen 2011/2012 is reeds een concours verschoten en   
wel bij de afdeling Prins Alexander.                                                                            
Het totaal aantal deelnemers bedroeg slechts 168 schutters (101 x KKG, slechts 21       
x LG, 15 x KKP, 20 x LP en 10 x LG - Opgelegd), deze keer was het dus wel een heel 
“bedroevende” opkomst.                                                                                                
De voorzitter spreekt van een “ietwat rommelig” concours, jammer was dat afdelingen  

     welke niet reageerden op het “Baanbespreken” niet zijn nagebeld, iets wat het totale  
     deelnemersveld vaak weldegelijk ten goede komt. 
C. Voor het lopende seizoen 2011 / 2012 zijn nog onderstaande wedstrijden gepland:  

16 en 18 december 2011:    Jeugdwedstrijd bij de afdeling S.IJ.S. te Doetinchem. 
Januari 2012:    Kampioenschappen 2012 van de s.v. “Oost – Gelderland”. 
De kampioenschappen worden verschoten van maandag 16 t/m woensdag 18 januari 
(LG/LP/LG – Opg.), donderdag 19 t/m vrijdag 20 januari (KKP) en maandag 23 t/m 
vrijdag 27 januari (KKG) op de banen van de afdeling Diana te Etten. 
22 januari 2012:    “Open” Jeugdkampioenschappen SVOG (ook bij Diana te Etten). 
09 en 11 maart 2012:    Jeugdwedstrijd bij de afdeling St. Hubertus te Breedenbroek. 
15 april 2012:    Jeugdwedstrijd bij de s.v. De Kroon te Groenlo. 
23 t/m 27 april 2012:    Kampwedstrijden Winterkompetitie 2011 / 2012. 

D. De opkomst tijdens de Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie was ons inziens  
      “bevredigend” met respectievelijk 68% voor de discipline KKG (“normaal”), 72% voor  
      LG (“zeer goed” voor “LG – begrippen”), slechts 46% voor KKP (“niet best”) en 78%  
      voor LP (“redelijk”). Het totaal percentage “kampers” bedroeg 69% (“bevredigend”).       

Een uitsplitsing van deze Kampwedstrijden (zowel per klasse als per afdeling) is te 
vinden op onze Website. 
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E. Onlangs zijn enkele functiewijzigingen doorgevoerd binnen het hoofdbestuur. 
De heer Tonnie Berendsen is, tijdens de Jaarvergadering in 2011, afgetreden als 
hoofdbestuurslid, tijdens diezelfde vergadering is de heer Sander Ruumpol benoemd 
tot hoofdbestuurslid. 
Vervolgens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: 
De heer Ruumpol wordt 2e penningmeester 
De heer Aalderink was 2e penningmeester, wordt bestuurslid 
De heer Scheffer was bestuurslid, wordt 2e voorzitter 
De overige hoofdbestuursleden behouden hun huidige functie(s). 
Mede door bovenstaande is het hoofdbestuur nog steeds (naarstig) op zoek naar 
enkele nieuwe hoofdbestuursleden. 
De voorzitter doet dan ook nogmaals een dringende oproep aan de afdelingen om 
“fanatiek” te polsen of er bij hun leden iemand bereid is om ons hoofdbestuur te 
komen versterken, er zijn nog steeds een aantal vacatures.  

F. Het hoofdbestuur is voornemens om in 2012 een inventarisatie te starten m.b.t. een 
schietcursus (naar aanleiding van een vraag hieromtrent tijdens een vorige ALV). 
Tevens zal in 2012 worden gekeken naar de zgn.”50%-regeling” (het minimaal te 
besteden bedrag aan prijzen t.o.v. het totale inleggeld), ook dit naar aanleiding van 
een vraag van een der afdelingen tijdens een vorige ALV. 

G. De voorzitter deelt mede dat “we” in een afrondende fase zijn beland voor wat betreft 
het drukwerk van de schietkaarten, nadere bijzonderheden volgen te zijner tijd. 

H. Helaas heeft de afdeling S.H. ’68, wegens opheffing, het lidmaatschap opgezegd. 
I. De voorzitter deelt mede dat besloten is om een nieuwe telmachine aan te schaffen. 

Onze huidige telmachine is nu ruim tien jaar oud en is, mede vanwege het zeer 
intensieve en veelvuldige gebruik, reeds afgeschreven. 

J. Tenslotte schetst onze voorzitter een “algemene beeld” omtrent de schietsport 
gedurende de afgelopen periode: 
“De schietsport staat (stond) de laatste tijd jammer genoeg geregeld negatief in de 
belangstelling. Het laatste incident in Alphen was natuurlijk helemaal desastreus.  
Daar zijn fouten gemaakt door de betreffende vereniging en door de politie, aan deze 
schutter had nooit een vergunning mogen worden verleend. Deze week was een 
vervolg van dat schietincident al weer op tv. De media smult er van!                            
Onlangs was er nog een schietincident in Doesburg waarbij een persoon zichzelf had 
omgebracht met een vuurwapen. De Gelderlander belde mij gelijk op om te 
informeren of deze persoon mogelijk lid was van onze schietvereniging. Dan had dat 
weer met “grote koppen” in de krant gestaan.                                                             
Elke week staan er wel schietincidenten in de krant, als blijkt dat het een lid van een 
schietvereniging betreft zitten de media er boven op.                                                 
De “vergunningverleningen” zijn in opspraak, landelijk worden controles uitgevoerd. 
Verenigingen waar met vuurwapens geschoten wordt hebben een extra grote 
verantwoordelijkheid, het bestuur (en/of “arbitragecommissie”) dient er te allen tijde 
op toe te zien dat de veiligheid gewaarborgd blijft, ook bij schutters die reeds een 
verlof bezitten.                                                                                                             
De politie heeft inmiddels bij menig schutter al wapencontrole uitgevoerd, zorg er voor 
dat u uw vergunning en de opslag van het wapen (en munitie) goed in orde heeft.                                                                                                  
Advies aan allen: wees alert en schroom niet om misstanden aan de kaak te stellen. 
Wij houden van de schietsport, helaas zijn incidenten als boven omschreven helaas  
nooit helemaal uit te sluiten.” 
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3. Ingekomen Stukken 
    De secretaris deelt mede dat afmeldingen voor deze vergadering zijn binnengekomen  
    van de afdelingen Ons Genoegen te Gendringen, D.S.V.A. te Aalten en St. Hubertus te  
    Breedenbroek.  
     
4. Notulen ALV d.d. dinsdag 31 mei 2011 
    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. Verhoging boete bij verzuim ALV 
    Naar aanleiding van een vraag hieromtrent tijdens de Rondvraag van de vorige ALV  
    wordt voorgesteld de boete bij niet verschijnen tijdens een ALV te verhogen naar € 10,=. 
    Een der aanwezige afdelingen vindt dat het bezoeken van een ledenvergadering een  
    “recht” is en geen “plicht”, men vindt dat een verhoging met 100% niet zal werken als  
    middel om de opkomst te verhogen. 
    De voorzitter geeft een uiteenzetting en vermeldt o.a. dat de opzet is om tenminste één  
    persoon (schutter) per afdeling de vergadering te doen bijwonen en hij hoopt dat het  
    mede middels deze verhoging zal lukken dat zoveel mogelijk afdelingen aanwezig zijn. 
    Ook de overige aanwezigen vinden het een “zaak” van het afdelingsbestuur om er voor  
    te zorgen dat tenminste één schutter van die afdeling aanwezig is tijdens een ALV. 
    De voorzitter benadrukt (nogmaals) dat onze ledenvergaderingen niet uitsluitend zijn  
    voorbehouden aan leden van een afdelingsbestuur, ook “gewone” schutters zijn welkom. 
    Vervolgens wordt een “officiële” stemming onder de aanwezige afdelingen gehouden en  
    hieruit blijkt dat het overgrote deel der aanwezige afdelingen voor het bestuursvoorstel  
    stemt, het voorstel om de boete te verhogen naar € 10,= wordt derhalve aangenomen. 
     
6. Voorstel tot invoering discipline LG - Opgelegd 
    Onder verwijzing naar het besprokene tijdens een aantal vorige ALV’s wordt door het  
    hoofdbestuur voorgesteld om, met ingang van het seizoen 2012 / 2013, het aantal  
    disciplines uit te breiden met de discipline Luchtgeweer – Opgelegd en tevens wordt  
    voorgesteld om deze discipline vooralsnog niet te integreren in LG staand vrije hand.    
    Na een uiteenzetting door de voorzitter blijkt dat geen der aanwezig afdelingen bezwaar  
    heeft tegen deze uitbreiding van het aantal disciplines zoals wordt voorgesteld. 
    Benadrukt wordt dat, in tegenstelling tot onze eerdere voornemens, de nieuwe discipline  
    LG–Opgelegd dus vooreerst niet wordt geïntegreerd in de discipline LG staand vrije hand 
    (integratie stelt ons voor dermate grote “problemen”, o.a. computertechnisch, dat dit niet  
    haalbaar is en tevens komt een splitsing waarschijnlijk ten goede aan de “acceptatie”). 
 
7. Voorstel tot wijziging Wedstrijd – Reglement 
    Als gevolg van de invoering van het LG – Opgelegd stelt het hoofdbestuur voor een en  
    ander in te passen in ons Wedstrijd – Reglement. 
    Om te komen tot een volwaardige Korpswedstrijd wordt o.a. voorgesteld om bij zowel  
    Luchtgeweer staand vrije hand als Luchtgeweer – Opgelegd over te gaan naar drietallen  
    in plaats van viertallen. 
    De voorzitter geeft een uiteenzetting hieromtrent en de voorgestelde wijzigingen worden  
    artikelsgewijs behandeld.  
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    Vanuit de vergadering wordt gevraagd hoe te handelen met een “gehandicapte” schutter. 
    De voorzitter antwoordt dat een LG – schutter (staand vrije hand) die gehandicapt  
    is/wordt er nu voor kan kiezen om LG – Opgelegd te schieten. 
    Doch wat te doen indien (ook) dit geen optie is ?? De voorzitter antwoordt hierop dat in  
    een dergelijk geval naar een “(maat)oplossing” zal worden gezocht. 
    Na afloop van de discussie blijkt dat alle voorstellen tot wijziging van het Wedstrijd –  
    Reglement, in verband met de invoering van de discipline LG – Opgelegd unaniem 
    worden aangenomen en is de uitbreiding van het aantal disciplines nu dus echt een feit. 
 
8. Limieten Luchtgeweer – Opgelegd  
    Nu de discipline LG – Opgelegd is ingevoerd dienen voor deze discipline nog limieten  
    te worden afgesproken voor met name de Kampioenschappen en de Prestatie – Serie. 
    Het hoofdbestuur stelt de volgende limieten voor: 
    Kampioenschappen: Brons 260 / 264,  Zilver 265 / 269,  Goud 270 / 300 
    Prestatie – Serie:  Brons 520 / 529,  Zilver 530 / 539,  Goud 540 / 600 
    (Prestatie – Serie is dubbel aantal kaarten dus zijn ook de limieten verdubbeld.) 
    Geen der aanwezige afdelingen heeft bezwaar tegen bovenstaande limieten welke dan  
    ook worden aangenomen. 
 
9. Contributie en Inleggelden 
    Namens het hoofdbestuur stelt onze penningmeester, de heer Spexgoor, dat tijdens de  
    Jaarvergadering in 2011 (de vorige ALV dus) de contributie reeds is verhoogd van € 7,50  
    naar € 10,= per schutter per jaar (met tevens toepassing van de jaarlijkse prijsindexatie).  
    Hij stelt dan ook voor de Contributie en de Inleggelden voor 2012 onveranderd te laten.     
    Uiteraard zit niemand te wachten op weer een verhoging dus stemt de vergadering in  
    met dit voorstel.   
 
10. Concept – Begroting 2012 
    Onze penningmeester, de heer Spexgoor, geeft een uitvoerige uiteenzetting hieromtrent. 
    De vergadering stelt dat de vereniging 800 leden telt hetgeen dus, bij een contributie van  
    € 10,= per schutter per jaar, voor 2012 een totaalbedrag aan Contributie van € 8.000,= 
    oplevert, er is slechts € 7.000,= begroot. 
    Geantwoord wordt dat het getal van 800 leden kennelijk stamt uit het Jaarverslag over  
    2010 doch omdat we niet precies weten hoeveel leden onze vereniging in januari 2012  
    telt heeft de penningmeester een en ander “voorzichtig” begroot (“kan het eventueel  
    alleen maar meevallen”, aldus onze penningmeester). 
    Ook stelt de vergadering dat meer is begroot voor deelname (in feite inleg) wedstrijden  
    terwijl we telkens “zitten te zeuren” dat de deelname iedere keer maar weer terugloopt. 
    De penningmeester antwoordt hierop dat we hopen dat de invoering van onze nieuwe  
    discipline LG – Opgelegd deze verhoging zal rechtvaardigen. 
    Na afloop van de discussie blijkt dat alle aanwezigen akkoord gaan met de door het  
    hoofdbestuur voorgestelde concept-begroting voor wat betreft het boekjaar 2012 hetwelk  
    dan ook wordt aangenomen als zijnde Begroting 2012.    
 
11. Rondvraag 
    Voor de Rondvraag meldt zich de afdeling Prins Bernhard te Dichteren. 
    Genoemde afdeling vraagt of er nog voldoende schietkaarten (vooral KKP) te koop zijn,  
    mede naar aanleiding van de “Mededeling” tijdens deze vergadering (zie agendapunt 2). 
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    Volgens het hoofdbestuur zijn er momenteel nog voldoende pistoolkaarten in voorraad,  
    de afdeling wordt echter geadviseerd om vooraf even te bellen met Wevers. 
    Tevens stelt de afdeling Prins Bernhard dat men destijds enkele voorstellen ingediend  
    heeft betreffende de opzet van onze kompetities e.d. 
    De voorzitter antwoordt hierop dat, door de “inkrimping” van het hoofdbestuur, deze  
    voorstellen nog steeds “op de plank liggen”.  
    De voorzitter zegt evenwel toe dat een en ander zo snel mogelijk zal worden behandeld  
    waarna de afdeling antwoord zal ontvangen. 
    De afdeling Zelhem heeft ook nog een vraag of eigenlijk een verzoek. 
    In verband met verbouwing van hun accommodatie verzoekt de afdeling Zelhem om de  
    volgende ronde van de Winterkompetitie ietwat later te mogen inleveren. 
    Het hoofdbestuur heeft hiertegen geen bezwaar en verzoekt de afdeling hieromtrent te  
    overleggen met de heer Scheffer (zowel hoofdbestuurslid als lid van afdeling Zelhem). 
 
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 
2011 alsmede van de Prestatie - Serie 2011 (tot 01 oktober). 
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