Schietvereniging ,,OOST GELDERLAND”
Vereniging van sportschutters in dit gebied opgericht op 24 maart 1934
Koninklijk goedgekeurd en erkend door het ministerie van defensie

Notulen Algemene Ledenvergadering, dinsdag 29 mei 2012,
in zaal ’t Wolfershuus, Ruurloseweg 42 te Zelhem.
Aanwezig: hoofdbestuursleden de heren Centen, Bruggink, Spexgoor, Heere, Ruumpol.
Afwezig met kennisgeving: hoofdbestuurslid de heer Scheffer.
Tevens zijn aanwezig de ereleden de heren Berenpas, Holtslag, Kasteel en Kroesen.
Van de 38 aangesloten afdelingen zijn er 28 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, ons hoofdbestuurslid de heer
Scheffer afwezig is.
B. De voorzitter deelt mede dat, met ingang van 01 januari j.l., de heer Aalderink zijn
functie als hoofdbestuurslid heeft neergelegd.
De heer Aalderink is nog wel beschikbaar voor “hand en span diensten” zoals
halen en brengen schietkaarten, inkoop prijzen e.d.
C. Tijdens de Pauze van deze vergadering worden de prijzen uitgereikt van de
Winterkompetitie 2011/2012, de Kampioenschappen 2012 en de Jaarbekers van
het seizoen 2011/2012.
De voorzitter richt een dankwoord tot met name de heren Spexgoor en Aalderink
voor het verzorgen van de “prijzentafel”.
D. Voor wat betreft het komende schietseizoen 2012/2013 zijn de hiernavolgende
concoursen en/of wedstrijden aangevraagd cq gepland:
Oktober/November 2012: Concours (alle disciplines), afdeling Zelhem
Januari 2012: Kampioenschappen 2012 s.v. “Oost-Gelderland”
Voorjaar 2013: Concours (alle disciplines), afdeling S.IJ.S.
De gehele planning voor het seizoen 2012/2013 komt zo spoedig mogelijk op de
site waardoor ook kan worden bezien wanneer b.v. Kampwedstrijden gepland zijn.
E. De “ophaaldag” van de schietkaarten van de Zomerkompetitie 2012 is gepland op
zaterdag 28 juli a.s. (de laatste zaterdag in juli).
F. Tijdens de zomermaanden ontvangt elke afdeling wederom een lijst met alle,
namens de betreffende afdeling, ingeschreven schutters (inclusief de nieuwe
klasseringen voor het seizoen 2012/2013).
De afdelingen worden verzocht de (leden)lijsten te controleren en evt. wijzigingen,
middels de daartoe bestemde formulieren, in te dienen bij de ledenadministratie.
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G. Zowel de voorzitter als onze ledenadministrateur verzoeken met klem om, ter
voorkoming van vergissingen en/of fouten e.d., (leden)mutaties uitsluitend in te
dienen middels de speciaal daartoe ontworpen formulieren (zie Website).
Te vaak wordt nog op allerhande manieren een mutatie doorgegeven (soms zelfs
b.v. op de achterzijde van een schietkaart).
De secretaris deelt hierop nog mede dat geregeld opgaveformulieren voor een
bepaalde kompetitie worden ontvangen waar bij één of meerdere schutters b.v. is
bijgeschreven “geen lid meer” of “heeft bedankt”.
Benadrukt wordt dat aangenomen wordt dat de betreffende afdeling e.e.a. (op de
juiste wijze) heeft doorgegeven aan de ledenadministratie.
Een opgaveformulier voor een competitie is dus geen mutatieformulier, evt. hierop
aangegeven mutaties worden niet doorgegeven aan onze ledenadministratie.
H. De voorzitter meldt dat de deelname aan de onlangs gehouden Kampwedstrijden
van de Winterkompetitie 2011/2012 over het algemeen iets hoger lag dan bij de
vorige Winterkompetitie.
Nogmaals worden de schutters die worden uitgenodigd voor de Kampwedstrijden
opgeroepen om toch vooral deel te nemen (alleen zo kunt u een prijs winnen).
Een uitsplitsing, zowel per klasse(groep) als per afdeling, van deze onlangs
verschoten Kampwedstrijden is te vinden op onze website.
I. Onlangs is, in verband met de invoering van de discipline LG – Opgelegd, het
nieuwe (gewijzigde) Wedstrijd – Reglement op onze website geplaatst.
Naar aanleiding hiervan zijn enkele reacties binnengekomen, met name omtrent
verschillen met de reglementen van de KNSA.
In de komende periode zal ons Wedstrijd – Reglement (en het reglement van de
KNSA) nader worden bestudeerd teneinde zo mogelijk deze reglementen beter op
elkaar af te stemmen, nadere bijzonderheden volgen dan te zijner tijd.
J. Begin 2012 is aan alle secretariaten informatie gezonden inzake een schietcursus
(opleiding tot “Basistrainer”) met het verzoek e.e.a. voor 1 juni te retourneren.
Onlangs is een reminder hierover verzonden naar alle korrespondentieadressen,
gevolg hiervan was dat meerdere mailtjes retour ontvangen werden met b.v. de
tekst “wat is dit?” of “waar gaat dit over?” of b.v. “brief nooit ontvangen” (?).
Hieruit blijkt andermaal dat veel afdelingssecretarissen een en ander niet (juist)
intern communiceren.
Indien de brief nog niet beantwoord is wordt men verzocht dit alsnog (graag per
omgaande) te doen.
K. Tot slot: Wij zijn nog steeds op zoek naar schutters die het hoofdbestuur willen
komen versterken.
Momenteel ligt nog veel werk “te wachten” en zowel de afgelopen als de komende
periode moe(s)t alles in feite door steeds minder bestuursleden worden “behapt”.
De heer Scheffer heeft b.v. zijn werkzaamheden op een “laag pitje” gezet wegens
ernstige ziekte van zijn vrouw en ook de heer Centen was tijdelijk “uit de running”
vanwege ziekenhuisopname van zijn vrouw.
Er bleven (blijven) dus slechts vier hoofdbestuursleden over voor het vele werk.
Vandaar nogmaals een dringende oproep tot versterking van het hoofdbestuur.
3. Ingekomen Stukken
De secretaris deelt mede dat afmeldingen voor deze vergadering zijn binnengekomen
van ons hoofdbestuurslid de heer Scheffer en van de afdeling St. Hubertus.
Genoemde afdeling heeft zich kennelijk intussen nog bedacht want de afdeling is
weldegelijk aanwezig.
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4. Notulen ALV d.d. donderdag 01 december 2011
Er komen vanuit de vergadering 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 2011
(secretaris)
In zijn Jaarverslag heeft de secretaris andermaal getracht een jaar zo compleet
(en overzichtelijk) mogelijk weer te geven.
Ter wille van de leesbaarheid van het verslag is wederom bewust gekozen voor een
ietwat groter lettertype.
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 vergadering gaat unaniem en zonder op- of aanmerkingen akkoord met dit verslag
hetgeen derhalve wordt aangenomen.
De secretaris wordt bedankt voor het “schrijven” cq samenstellen van dit verslag.
De voorzitter vermeldt nog dat het Jaarverslag over 2011 te zijner tijd (tevens) zal
worden opgenomen op onze website waardoor een en ander nog toegankelijker is cq
wordt voor o.a. alle schutters van de s.v. “Oost – Gelderland”.
6. Jaarverslag 2011
(penningmeester)
De penningmeester, de heer Spexgoor, geeft een uiteenzetting omtrent het financieel
verslag, in dit geval met betrekking tot het boekjaar 2011.
Na afloop van de discussie blijkt dat geen der aanwezigen enige op- of aanmerkingen
heeft omtrent zowel de “Baten” en “Lasten” alsmede omtrent de “Balans” over 2011.
De vergadering gaat dan ook unaniem, en met applaus, akkoord met het onderhavige
financieel verslag over het boekjaar 2011.
De voorzitter dankt de penningmeester voor het jaarlijkse reken- en cijferwerk.
7. Verslag Kaskommissie
De Kaskommissie (afdelingen Harfsen te Harfsen en D.S.V. te Doetinchem) deelt, bij
monde van de vertegenwoordiger van de afdeling Harfsen, mede dat de kommissie
(lees: penningmeesters van beide voornoemde afdelingen) de kas alsmede overige
bescheiden voor wat betreft het boekjaar 2011 steekproefsgewijs heeft gecontroleerd
en dat men geen bijzonderheden heeft “ontdekt” (“alles zag er netjes en verzorgd uit”,
citaat afdeling Harfsen).
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 2011 gevoerde financieel beheer.
Dit wordt door de vergadering unaniem overgenomen, het hoofdbestuur wordt aldus
gedéchargeerd voor haar in het boekjaar 2011 gevoerde financieel beheer.
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
Het hoofdbestuursvoorstel luidt: benoeming van de afdelingen D.S.V. te Doetinchem
(tweede keer) en Pr. Bernhard te Doetinchem.
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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 (met applaus) 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 B. Centen en B. Heere, respectievelijk voorzitter en 2e secretaris (alsmede
ledenadministrateur) van onze vereniging.
Het hoofdbestuursvoorstel luidt: herbenoeming van de heren Centen en Heere tot
hoofdbestuurslid der vereniging.
Dit voorstel wordt unaniem, en met applaus, door de vergadering aangenomen.
Het hoofdbestuur dankt de beide genoemde heren voor het (wederom) aanvaarden
van (weer) een nieuwe zittingsperiode in het hoofdbestuur.
Tevens bedankt de voorzitter de heer Aalderink voor zijn bijdrage in het zo goed
mogelijk laten functioneren van de vereniging tijdens zijn periode in het hoofdbestuur.
Tenslotte benadrukt de voorzitter dat nog enkele hoofdbestuursfuncties vacant zijn,
bij eventuele interesse in een dergelijke functie kan men contact met hem opnemen.
11. Opgelegd LG
De secretaris geeft een uitvoerige uiteenzetting omtrent zowel de pilotperiode m.b.t.
Opgelegd – LG (vorig seizoen) als de vanaf heden te hanteren procedure.
Het totaal aantal schutters die opgelegd schieten is reeds dermate dat, met ingang
van het seizoen 2012/2013, een tweede klasse is ingevoerd.
Zoals bekend kan nu ook bij deze discipline in korpsverband geschoten worden (per
heden geldt dat bij beide luchtdisciplines de korpsen uit drie schutters bestaan).
Vanaf heden zal er ook meer en beter gelet worden op het gebruik van de juiste
standaard, tijdens de pilotperiode waren verschillende soorten in gebruik (juiste
standaard is een standaard volgens KNSA model).
Vanaf heden is er, in tegenstelling tot vorig seizoen, geen “Jeugdklasse” meer.
Door een omissie is vorig seizoen per abuis een dergelijke klasse ingesteld doch in
het Jeugdreglement is bepaald dat jeugdschutters (schutters < 14 jaar) opgelegd
mogen schieten, er wordt echter niet gesproken van een specifieke jeugdklasse.
Vanuit de vergadering komt de vraag of een concoursgevende afdeling standaards
ter beschikking moet stellen waarop de voorzitter antwoordt dat de schutters zelf
verantwoordelijkheid zijn voor een dergelijke standaard.
Tenslotte komt vanuit de vergadering de vraag of er nu ook een opgelegde klasse
voor KKG komt, de voorzitter antwoordt dat dit momenteel nog niet aan orde is
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12. Schietkaarten
De voorzitter deelt mede dat onlangs met onze drukker een nieuwe procedure is
overeengekomen inzake het bestellen en afhalen van schietkaarten.
De voorzitter geeft een uiteenzetting hieromtrent en gaat er van uit dat alle afdelingen
inmiddels bericht hieromtrent hebben ontvangen.
Dit blijkt echter niet juist waarop de voorzitter, na de nieuwe procedure nogmaals te
hebben uitgelegd, toezegt dat alle afdelingen in de komende periode de benodigde
informatie hieromtrent zullen ontvangen.
Geopperd wordt om deze informatie dan ook op onze website te plaatsen.
13. Rondvraag
De afdelingen Nieuw Leven, Pr. Bernhard, Noordijk/Loch., S.IJ.S. en Wildenborch
melden zich voor de Rondvraag.
De afdeling Nieuw Leven stelt een (relatief) kleine vereniging te zijn welke destijds lid
moest worden van de KNSA, naar aanleiding hiervan wordt gevraagd aan welke
verplichtingen men zoal dient te voldoen richting de KNSA.
De voorzitter antwoordt hierop dat, momenteel, de enige verplichting bestaat uit het
betalen van de jaarlijkse contributie, hij benadrukt echter dat mogelijk in de toekomst
meerdere verplichtingen volgen zoals “certificering” en aanstelling “basistrainer” e.d.
De voorzitter verzoekt de afdelingen de CWM na te lezen, aan alles wat hierin wordt
beschreven, betrekking hebbende op een schietvereniging, dient men aan te voldoen.
De vraag van de afdeling Pr. Bernhard is kennelijk reeds “opgelost”.
De afdeling Noordijk/Lochuizen dankt het hoofdbestuur voor de mogelijkheid om de
beide afdelingen Noordijk en Lochuizen te kunnen samenvoegen tot één afdeling.
De samenvoeging heeft reeds zijn vruchten afgeworpen door het winnen van enkele
bekers tijdens de wedstrijden van het afgelopen seizoen.
De afdeling S.IJ.S. vraagt of er dit jaar door de afd. Willem Tell weer een KKG-50m
wedstrijd wordt verschoten (om de door SVOG beschikbaar gestelde plaquette).
Volgens de afdeling Willem Tell is hieromtrent momenteel nog niets bekend, zo ja
dan zal een en ander vroegtijdig bekend worden gemaakt.
De afdeling Wildenborch deelt mede dat de vereniging volgend jaar haar 60 – jarig
jubileum hoopt te vieren en men denkt er over om, ter gelegenheid van dit jubileum,
een concours te organiseren doch men ziet echter op tegen de kosten hiervan.
De afdeling vraagt of de s.v. “Oost-Gelderland” garant staat voor een evt. verlies.
De voorzitter antwoordt dat een bepaling hierover is opgenomen in de reglementen.
De voorzitter geeft nogmaals aan dat o.a. het nabellen van verenigingen, die niet
hebben gereageerd op het baanbespreken, in de regel een gunstig effect heeft op
het (totale) deelnemersveld, tevens roept hij alle afdelingsbesturen op haar schutters
te motiveren om deel te nemen aan een concours.
Tevens wordt, gezien de “vergrijzing” in met name de schietsport, nog gevraagd wat
de gemiddelde leeftijd is van de bij de s.v. “Oost-Gelderland” aangesloten schutters.
De voorzitter antwoordt met een welgemeend “Poeh….” en moet hierop het antwoord
schuldig blijven, misschien dat in de toekomst eens hiernaar kan worden gekeken.
14. De voorzitter, de heer Centen, dankt eenieder voor de komst en inbreng, wenst
eenieder nog veel schietplezier en sluit de vergadering om 21.40 uur.
De voorzitter,

De secretaris,
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