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Notulen Algemene Ledenvergadering, dinsdag 30 mei 2017,  
in zaal ’t Wolfershuus, Ruurloseweg 42 te Zelhem. 
 

Aanwezig: Hoofdbestuursleden de heren Centen, Bruggink, Spexgoor, Scheffer, Heere, 
Derksen alsmede aspirant - hoofdbestuurslid de heer Doornink. 

Afwezig met kennisgeving: Hoofdbestuurslid de heer Ruumpol. 
 

Tevens zijn aanwezig de Ereleden de heren Berenpas en Holtslag. 

Afwezig met kennisgeving zijn de Ereleden de heren Kasteel en Kroesen. 
 

Van de 33 aangesloten afdelingen zijn er 25 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, hoofdbestuurslid de heer  
Ruumpol en onze Ereleden de heren Kasteel en Kroesen afwezig zijn. 

B. Tijdens de Pauze van deze vergadering worden de prijzen uitgereikt van de 
Winterkompetitie 2016/2017, de Kampioenschappen 2017 en de Jaarbekers 2017. 
De voorzitter dankt de heren Spexgoor en Scheffer voor het verzorgen van de ook 
deze keer weer “rijk gevulde prijzentafel”. 

C. Voor wat betreft het komende schietseizoen 2017/2018 zijn, afgezien van de 
gebruikelijke wedstrijden zoals Prestatie-Serie, Zomer- en Winterkompetitie met 
de daarbijbehorende Kampwedstrijden tot nu toe een concours (alle disciplines) 
van de afdeling Diana (planning 09 t/m 20 oktober 2017) alsmede de jaarlijkse 
Kampioenschappen (januari 2018) gepland (helaas nog geen concours voor het 
voorjaar van 2018). 

Voor wat betreft het concours van de afdeling Diana deelt onze voorzitter (tevens 
voorzitter van de afdeling Diana) mede dat men voornemens is om geen 
Korpswedstrijd te verschieten, enkel een Persoonlijke wedstrijd (gelijk aan de 
Kampioenschappen), prijzen worden uitgereikt in de vorm van waardebonnen. 

Meer informatie volgt te zijner tijd. 

D. De “ophaaldag” van de schietkaarten van de Zomerkompetitie 2017 is gepland op 
zaterdag 29 juli a.s. (zoals elk jaar de laatste zaterdag in juli). 

E. Ook dit jaar ontvangt elke afdeling wederom een lijst met alle, namens de 
betreffende afdeling, ingeschreven schutters (evt. inclusief de nieuwe klasseringen 
voor het seizoen 2017/2018) alsmede een lijst met de bestuurssamenstelling 
zoals deze op dat moment bij ons bekend is.      

De afdelingen worden verzocht de (leden)lijsten te controleren en evt. wijzigingen, 
middels de daartoe bestemde formulieren, in te dienen bij de ledenadministratie. 

Nogmaals wordt benadrukt dat een opgaveformulier voor een kompetitie/wedstrijd 
niet als een ledenmutatieformulier wordt beschouwd! 
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F. In het seizoen ‘16/’17 zijn onderstaande wedstrijden en concoursen verschoten. 

De Kampioenschappen 2017 van de SVOG werden verschoten op de banen van 
de afdeling Het Gouden Oog te Harreveld en “trokken” deze keer 237 schutters.         

In november 2016 was er een KKG/KKP-concours van de afdeling S.IJ.S. met in 
totaal 92 deelnemers. 

Het LG/LP/LGO-concours van de afdeling Halfweg in oktober 2016 kende een 
deelnemersveld van 108 schutters. 

Tenslotte was er op 19 mei j.l. een Jeugdwedstrijd op de banen van de afdeling 
Het Gouden Oog waaraan 19 jeugdschutters deelnamen. 

G. De KKG50m-wedstrijd van de afdeling Willem Tell (om de door de SVOG destijds 
beschikbaar gestelde “OG-Plaquette”) zal plaatsvinden op 20 en 21 december a.s. 

Door de SVOG zal een nieuwe plaquette worden aangeboden (de oude is “vol”), 
de huidige plaquette is/wordt gewonnen door Jan Korten van de afdeling S.IJ.S. 
(Jan heeft deze wedstrijd tot nu toe maar liefst 10 keer gewonnen!). 

H. De Kampwedstrijden van de Winterkompetitie bij de afdeling Diana te Etten van 
16 t/m 25 april zijn niet veel anders verlopen dan voorgaande jaren. 

We hadden deze keer, als proef, een mailadres op de uitnodiging vermeld met het 
verzoek om zich, bij verhindering, (tijdig) af te melden. 

Deze proef is echter helaas niet geslaagd, slechts een klein gedeelte van de 
schutters die niet hebben “gekampt” heeft zich afgemeld: 

Opkomst KKG 51%, uitgenodigd 55, opkomst 28, afgemeld 8, niet afgemeld 19. 

Opkomst LG  59%, uitgenodigd 34, opkomst 20, afgemeld 5, niet afgemeld 9. 

Opkomst KKP  50%, uitgenodigd 20, opkomst 10, afgemeld 2, niet afgemeld 8. 

Opkomst LP  75%, uitgenodigd 20, opkomst 15, afgemeld 2, niet afgemeld 3. 

Opkomst LGO 85%, uitgenodigd 34, opkomst 29, afgemeld 1, niet afgemeld 4. 

Een aantal schutters meldden zich af een (zeer) laat tijdstip, enkele keren pas op 
de dag van de betreffende kampwedstrijd. 

I. Het hoofdbestuur is gestart met het bezoeken van de afdelingen om onder andere 
de accommodaties opnieuw in kaart te brengen. 

Meerdere afdelingen zijn reeds bezocht en de bedoeling is om alle afdelingen te 
bezoeken (uiteraard zal vooraf contact worden opgenomen wanneer een afdeling 
wordt bezocht). 

J. De voorzitter geeft een uiteenzetting omtrent de CWM en dan met name omtrent 
de (her)certificering, de kosten van de basis-certificering alsmede omtrent een 
door de Tweede Kamer aangenomen motie omtrent de geldigheidsduur van de 
verlenging van de wapenverloven (motie is wel aangenomen doch het zal nog wel 
even duren voor deze motie geheel is doorgevoerd en kan worden toegepast). 

K. Zoals men ongetwijfeld reeds gemerkt heeft kent de SVOG een nieuwe website,   
verzorgd door de heer Ruumpol die dan ook onze nieuwe “webmaster” wordt/is. 

Onze vorige (en eerste) website werd opgezet en verzorgd (als “webmaster”) door 
ons Erelid de heer Holtslag. 

De voorzitter dankt de heer Holtslag voor zijn (voortreffelijke) werk en biedt hem 
vervolgens een passende attentie aan. 

L. Last but not least: Wij zijn nog steeds op zoek naar schutters die het hoofdbestuur 
willen komen versterken, momenteel ligt nog veel werk “op de plank” dus hierbij 
nogmaals een dringende oproep om het hoofdbestuur te komen versterken.                                                 
Indien men (vooreerst) geen “echte” hoofdbestuursfunctie ambieert doch wel wil 
assisteren bij b.v. het halen of brengen van de schietkaarten of b.v. het telwerk of 
bij Kampioenschappen etc., ook dan is men welkom. 
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3. Ingekomen Stukken 

    De secretaris deelt mede dat afmeldingen voor deze vergadering zijn binnengekomen  

    van ons hoofdbestuurslid de heer Ruumpol, van onze Ereleden de heren Kasteel en  

    Kroesen alsmede van de afdeling D.S.V.A. te Aalten. 

    Verder nog een opmerking van de afdeling Nieuw Leven waarin men stelt dat op de  

    uitnodiging voor deze vergadering is vermeld dat wordt voorgesteld om de afdeling  

    Nieuw Leven (uit Zieuwent) voor de tweede keer te benoemen in de Kaskommissie. 

    De afdeling Nieuw Leven schiet uiteraard nog steeds in Beltrum. 
    

4. Notulen ALV d.d. donderdag 01 december 2016 

    Vanuit de vergadering komen geen op- of aanmerkingen en aldus worden de 

    onderhavige notulen in hun geheel aangenomen en getekend voor akkoord. 

    De notulist wordt bedankt voor het opstellen van deze notulen. 
 

5. Jaarverslag 2016  (secretaris) 

    In zijn Jaarverslag heeft de secretaris andermaal getracht een jaar zo compleet 

    (en overzichtelijk) mogelijk weer te geven waarbij ter verduidelijking (en tevens om  

    een goede vergelijking mogelijk te maken met het voorgaande jaar cq de voorgaande  

    jaren) zijn ook deze keer weer de nodige tabellen en/of grafieken e.d. opgenomen. 

    De secretaris deelt mede dat abusievelijk bij enkele van deze tabellen en grafieken  

    helaas een fout is geslopen doordat niet de exact juiste aantallen zijn weergegeven. 

    In het volgende Jaarverslag zal een en ander worden “rechtgetrokken”. 

    Ondanks bovenstaande gaat de vergadering unaniem en zonder verdere op- of  

    aanmerkingen akkoord met dit verslag hetwelk derhalve, wordt aangenomen. 

    De secretaris wordt bedankt voor het “schrijven” cq samenstellen van dit verslag. 
 

6. Jaarverslag 2016  (penningmeester) 

    Onze penningmeester, Richard Spexgoor, geeft een uiteenzetting omtrent dit verslag.     

    Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat voor “Administratiekosten” (Lasten 7F)  

    een bedrag is uitgegeven van zo’n € 400,= terwijl niks is begroot. 

    De penningmeester antwoordt dat dit een nieuw boekhoudprogramma betreft. 

    Naar aanleiding van het financieel verslag stelt de afdeling St. Hubertus dat ook in  

    haar accommodatie wel Kampwedstrijden mogen worden verschoten. 

    De afdeling beschikt echter over elektronische schietbanen, misschien dat in de  

    nabije toekomst (b.v. als proef) Kampwedstrijden of Kampioenschappen op dergelijke  

    banen kunnen worden verschoten.  

    Tenslotte wordt nog gesteld dat voor de post “Overige onk. wedstrijd” (Lasten 8D)  

    een veel hoger bedrag is uitgegeven dan begroot. 

    De penningmeester antwoordt dat o.a. het nummeren van de schietkaarten duurder is  

    geworden, tevens worden nu de LGO-kaarten gedrukt met “opgelegd”. 

    Er zijn verder geen op- of aanmerkingen omtrent zowel de “Baten” als de “Lasten”  

    alsmede omtrent de “Balans” over het boekjaar 2016, de vergadering gaat dan ook  

    unaniem akkoord met het onderhavige financieel verslag over 2016.  

    De voorzitter dankt de penningmeester voor het jaarlijkse reken- en cijferwerk. 

    Ook dit jaar heeft het hoofdbestuur (lees: penningmeester) veel hulp gehad bij het  

    opstellen e.d. van de financiële jaarstukken van een “ter zake deskundige” en wel de 

    heer Fons Evers van de afdeling W.S.V. te Warnsveld. 

    Uiteraard is het hoofdbestuur de heer Evers hiervoor zeer erkentelijk. 
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7. Verslag Kaskommissie 

    De Kaskommissie (de afdelingen Zieuwent en Nieuw Leven) deelt, bij monde van de 

    vertegenwoordiger van de afdeling Nieuw Leven, mede dat de kommissie de kas  

    alsmede de overige bescheiden voor wat betreft het boekjaar 2016 steekproefsgewijs  

    heeft gecontroleerd en dat alles er “prima en correct” uitzag (we hebben “helaas” niks 

    kunnen vinden, aldus de kommissie), men heeft dan ook geen op-of aanmerkingen.   

    Enkel de verschillen in de deelname aan enkele wedstrijden werd aangetroffen, dit  

    was echter geen “fout” in de financiële administratie doch in het Jaarverslag van de  

    secretaris (zie agendapunt 5). 

    De algemene ledenvergadering wordt aanbevolen de jaarstukken, zoals door het  

    hoofdbestuur aangeboden, te aanvaarden en het hoofdbestuur décharge te verlenen  

    ten aanzien van het in het boekjaar 2016 gevoerde financieel beheer hetwelk door de  

    algemene vergadering unaniem wordt overgenomen. 

    De voorzitter dankt de kommissie voor de uitgevoerde controlewerkzaamheden en  

    de vergadering voor het, gedurende het afgelopen boekjaar, in het hoofdbestuur  

    gestelde vertrouwen. 
 

8. Benoeming nieuwe Kaskommissie 

    Hoofdbestuursvoorstel: benoeming afdelingen Nieuw Leven (2e keer) en De Kogel.  

    Zowel de beide genoemde afdelingen als de vergadering hebben geen bezwaar  

    tegen bovengenoemd voorstel hetwelk derhalve wordt aangenomen. 

    De voorzitter dankt beide genoemde afdelingen om (andermaal) zitting te willen  

    nemen in de Kaskommissie. 
 

9. Benoeming Kommissie van Beroep 

    Het hoofdbestuursvoorstel luidt: herbenoeming van de “zittende” leden, te weten,  

    in alfabetische volgorde, de heren H. Berenpas (afdeling Wildenborch), F. Kasteel  

    (afdeling Wilhelmina) en A.B. Kroesen (afdeling Diana) alsmede, als reservelid, 

    de heer A.J.M. Evers (afdeling W.S.V.). 

    De vergadering heeft geen bezwaar tegen het hoofdbestuursvoorstel hetwelk 

    derhalve wordt aangenomen. 

    De voorzitter dankt bovengenoemde personen voor het (andermaal) zitting te willen  

    nemen in de Kommissie van Beroep. 
 

10. Bestuursverkiezing 

    Aftredend en herkiesbaar zijn tijdens deze vergadering de hoofdbestuursleden de  

    heren Sander Ruumpol en Gerard Bruggink, respectievelijk 2e penningmeester  

    en secretaris van onze vereniging. 

    Aftredend en niet herkiesbaar is hoofdbestuurslid de heer Desmond Derksen. 

    Desmond heeft aangegeven de komende periode weinig tijd te kunnen vrijmaken  

    voor de schietsport (zit o.a. de komende jaren weer in de “schoolbanken”). 

    De voorzitter dankt de heer Derksen voor zijn werkzaamheden in het hoofdbestuur. 

    Het hoofdbestuur heeft de heer Gerrit Doornink (afdeling Halfweg) bereid gevonden  

    een vacature te aanvaarden zodat het hoofdbestuursvoorstel luidt: (her)benoeming       

    van de heren Ruumpol, Bruggink en Doornink tot hoofdbestuurslid der vereniging.   

    Dit voorstel wordt unaniem, en met applaus, door de vergadering aangenomen. 

    De voorzitter dankt de genoemde heren voor het (wederom) aanvaarden van een  

    (nieuwe) zittingsperiode in het hoofdbestuur. 
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     Evenals bij de vorige ALV zit de heer Doornink reeds aan (beter gezegd “bij”) de  

    bestuurstafel doch zit, omdat hij nog niet officieel was benoemd, aan een tafel die  

    een meter van de bestuurstafel is geplaatst. 

    Nu de heer Doornink officieel is benoemd tot hoofdbestuurslid worden de tafels aan  

    elkaar geschoven. 

    Vervolgens wordt de secretaris der vereniging (Gerard Bruggink) gehuldigd voor het  

    feit dat hij (op 01 juni a.s.) veertig jaar lid is van de s.v. “Oost-Gelderland”. 

    Na een “heuse” speech van de voorzitter speldt hij hem het bijbehorende speldje op. 

    De secretaris dankt de voorzitter voor de (veelal te) lovende woorden en dankt de  

    vergadering voor het, gedurende al die jaren, in hem gestelde vertrouwen. 

    Hierna wordt ons erelid de heer Berenpas “in het zonnetje” gezet vanwege het feit dat  

    hij dit jaar is benoemd als lid in de orde van Oranje Nassau voor zijn betrokkenheid  

    en zijn werkzaamheden voor o.a. de schietsport. 

    Woensdag 26 april j.l. werden hem, door de burgemeester der gemeente Hengelo, de  

    “versierselen” overhandigd. 

    De voorzitter biedt Henk een “bijzondere” uitgave van “De Schietsport” aan. 

    In zijn dankwoord dankt de heer Berenpas het hoofdbestuur en de leden van de s.v.  

    “Oost-Gelderland” voor onder meer de inbreng en de aanwezigheid bij de huldiging. 
       

11. Voorstel wijziging aantal klasse LG en LGO 

    Omdat we in het seizoen 2011/2012 zijn gestart met de “pilot” van de discipline LGO,  

    en daarna een groep schutters definitief is overgestapt naar deze discipline, vervallen  

    het komende seizoen een flink aantal, veelal LG-vrije hand, gemiddeldes en dus ook  

    de klasseringen (klasseringen blijven immers slechts vijf jaar geldig). 

    Indien het huidige aantal klassen (en de daarbij behorende klassegrenzen) wordt  

    aangehouden geeft een en ander ons inziens een ietwat “vertekend beeld”. 

    Met eenzelfde aantal schutters met een gemiddelde en dus klassering (momenteel  

    165 voor LG-vrije hand en 164 voor LGO) zou dan de ene discipline (LG-vrije hand)  

    vijf klassen hebben en de andere (LGO) slechts drie klassen. 

    Voorgesteld wordt om bij LG-vrije hand de Ere klasse te laten vallen (alleen dus nog  

    de klassen 1 t/m 4) en LGO met één klasse (de vierde) uit te breiden waarbij dan  

    uiteraard tevens de klassegrenzen moeten worden aangepast. 

    Vanuit de vergadering komt de vraag in welke klasse een “hoog geklasseerde” LG- 

    vrije hand schutter komt indien deze (tevens) LGO gaat schieten. 

    Volgens ons huidige wedstrijdreglement komt deze schutter in de tweede klasse (op  

    verzoek van de schutter kan hij eventueel in de eerste klasse worden geplaatst). 

    Tevens wordt voorgesteld om, b.v. bij Kampwedstrijden, de discipline LGO te tellen  

    op “tiende punten” omdat de scores steeds dichter bij elkaar komen te liggen. 

    De voorzitter antwoordt dat dit in principe reeds gebeurt. 

    Bij een gelijke score (zowel kaarten als schoten) wordt reeds gekeken naar de “beste”  

    tien (oftewel dan wordt reeds geteld op “tiende punt”). 

    Na afloop van de discussie wordt het hoofdbestuursvoorstel aangenomen, met  

    ingang van het seizoen 2017/2018 bestaan de disciplines LG-vrije hand en LGO dus  

    uit respectievelijk vier klassen (met de daarbij behorende nieuwe klassegrenzen). 

    Bovenstaande vergt tevens een aanpassing van de limieten (“Goud”, “Zilver” en 

    “Brons”) voor zowel Prestatie -Serie als Kampioenschappen. 

    Het hoofdbestuursvoorstel hiertoe wordt eveneens door de vergadering aangenomen. 
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12. Voorstel tot wijziging Wedstrijd - Reglement 

    Tijdens de vorige ALV is besloten om de criteria voor deelname aan de discipline LG- 

    Opgelegd te schrappen waardoor ook deze discipline een “volwaardige” discipline is. 

    Tevens werd besloten om uitreiking van de Jaarbekers te schrappen. 

    Zie hieromtrent de notulen van de vorige ledenvergadering. 

    Voor de volledigheid worden tijdens deze ledenvergadering nog de nodige mutaties in  

    ons Wedstrijd - Reglement voorgesteld. 

    Tevens wordt een uitbreiding van artikel 6 (lid c) voorgesteld. 

    In het huidige artikel wordt enkel beschreven dat (bij de discipline LGO) de standaard  

    tijdens het schieten niet met de handen mag worden aangeraakt. 

    Het hoofdbestuur stelt voor om dit artikel flink uit te breiden waardoor een en ander  

    beter wordt “dichtgetimmerd”. 

    De afdeling Heelweg stelt voor om dan tevens b.v. het “stukje hout” dat een aantal  

    schutters onder het wapen heeft gemonteerd (voor stabilisatie) te verbieden. 

    Dit voorstel wordt echter door de vergadering verworpen (mag overal). 

    Na afloop van de discussie worden alle hoofdbestuursvoorstellen inzake wijziging van  

    ons Wedstrijd - Reglement aangenomen. 

    Het nieuwe Wedstrijd - Reglement zal binnenkort na te lezen zijn op onze website. 
 

13. Rondvraag 

    Voor de Rondvraag melden zich de afdelingen Pr. Bernhard, Diana, Willem Tell,  

    Wildenborch, Halfweg, R.A.W., Diana Dames en St. Hubertus. 

    De afdeling Pr. Bernhard stelt voor om een volgende keer geen “bekers” meer uit te  

    reiken doch b.v. waardebonnen of iets dergelijks. 

    De voorzitter deelt mede dat deze vraag reeds (veel) vaker is gesteld en dat het  

    hoofdbestuur reeds hiermee bezig is. 

    Tijdens het komende concours van de afdeling Diana wordt dit voorstel reeds  

    gehonoreerd (afdeling stelt geen bekers beschikbaar doch waardebonnen). 

    De afdeling Halfweg complimenteert de afdeling Diana zelfs met dit voornemen. 

    Hiermede zijn tevens de vragen van de afdelingen Diana, Halfweg, Diana Dames en  

    St. Hubertus beantwoord. 

    De afdeling Willem Tell was graag ingelicht omtrent het feit dat volgend jaar een  

    nieuwe plaquette voor de KKG50m-wedstrijd beschikbaar wordt gesteld. 

    De penningmeester antwoordt dat weldegelijk een mail hieromtrent is verzonden. 

    Verder stelt de afdeling Willem Tell dat, buiten de “OG-plaquette”, jaarlijks de zgn.  

    “Willem Tell-plaquette” wordt uitgereikt. 

    Omdat kennelijk nog slechts weinig schutters hiervoor in aanmerking komen wordt de  

    uitreiking van deze plaquette afgeschaft. 

    Tenslotte stelt de afdeling Willem Tell dat het schieten op elektronische banen geen  

    “meerwerk” oplevert, de uitslagen zijn immers meteen gereed. 

    De voorzitter antwoordt hierop dat, momenteel, bij een aantal disciplines deze scores  

    nog weldegelijk (tot nader order) in onze systemen dienen te worden ingevoerd. 

    De afdeling Wildenborch heeft een schutter aangemeld voor de jeugdwedstrijd in  

    Harreveld, men had graag een bericht retour gehad dat de schutter was aangemeld. 

    De penningmeester antwoordt dat de (voor)opgave bedoeld was om inzicht te  

    verkrijgen in het (mogelijk) aantal te verwachten jeugdschutters en dat vervolgens  

    niemand een retourmail heeft ontvangen. 
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    Tevens stelt de afdeling Wildenborch dat de procedure bij verlenging van zowel  

    de jachtakte als “eigen vuurwapen” per regio verschillend is. 

    Men stelt dat in de ene regio alles in één keer kan terwijl men in de andere regio  

    “dubbel” moet betalen. 

    Verder stelt de afgevaardigde van de afdeling Wildenborch dat hij bij de verlenging  

    van zijn wapenverlof eerst naar de huisarts werd verwezen (inzake medicijngebruik)  

    en daardoor dus (weer) op dubbele kosten werd “getrakteerd”. 

    De voorzitter antwoordt hierop een en ander, bij gelegenheid, te zullen navragen. 

    De afdeling R.A.W. mist nog de foto’s op de (nieuwe) website. 

    Hieromtrent is reeds overleg geweest, men moet tegenwoordig echter “voorzichtig”  

    zijn met het plaatsen van foto’s op een website. 
 

14. De voorzitter, de heer Centen, dankt eenieder voor de komst en inbreng, wenst  

    eenieder nog veel schietplezier en sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

 

 
De voorzitter,                 De secretaris, 


