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Notulen Algemene Ledenvergadering, dinsdag 02 juni 2015,  
in zaal ’t Wolfershuus, Ruurloseweg 42 te Zelhem. 
 

Aanwezig: Hoofdbestuursleden de heren Centen, Bruggink, Spexgoor en Derksen.  

Afwezig met kennisgeving: Hoofdbestuursleden de heren Scheffer, Ruumpol en Heere. 

 

Tevens zijn aanwezig de ereleden de heren Berenpas, Holtslag en Kasteel. 

 

Van de 33 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. De voorzitter deelt mede dat, met kennisgeving, de hoofdbestuursleden de heren 
Scheffer, Ruumpol en Heere alsmede ons Erelid de heer Kroesen afwezig zijn. 

B. Voor het eerst zijn de uitnodigingen voor een (deze) ALV verzonden via E-mail in 
plaats van per post.                                                                                                             
De secretaris deelt mede nog wel de nodige moeite te hebben gehad met het 
achterhalen van de juiste mailadressen van met name voorzitters van afdelingen. 
Omdat in het verleden niet veel naar de voorzitters werd gemaild viel dit niet op. 
Dus indien een mailadres van een der afdelingsbestuursleden wijzigt dit (ook) 
graag doorgeven aan de ledenadministratie van de s.v. “Oost-Gelderland”.   
Uiteraard zijn wij benieuwd naar de opkomst tijdens deze ALV, minder / gelijk / 
meer dan voorheen?                                                                                                  
De opkomst tijdens deze ALV is niet wezenlijk anders dan vorige ALV’s dus zal 
ook de uitnodiging voor de volgende ALV via E-mail worden verzonden. 

C. Tijdens de Pauze van deze vergadering worden de prijzen uitgereikt van de 
Winterkompetitie 2014/2015, de Kampioenschappen 2015 en de Jaarbekers van 
het seizoen 2014/2015. 

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

D. Voor wat betreft het komende schietseizoen 2015/2016 zijn, afgezien van de 
gebruikelijke wedstrijden zoals Prestatie-Serie, Zomer- en Winterkompetitie met 
de daarbijbehorende Kampwedstrijden tot nu toe een LG/LP/LGO-concours van 
de afdeling Wilhelmina (14 t/m 16 oktober 2015) alsmede de Kampioenschappen 
2016 (januari 2016) gepland (helaas geen concours voor het voorjaar van 2016).   

E. De “ophaaldag” van de schietkaarten van de Zomerkompetitie 2015 is gepland op 
zaterdag 25 juli a.s. (zoals elk jaar 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 2015/2016).      
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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! 

G. De voorzitter meldt dat de deelname aan de onlangs gehouden Kampwedstrijden 

van de Winterkompetitie 2014/2015 “niet best” was (bijna alle disciplines onder het  
langjarig gemiddelde, slechts de discipline LGO scoorde goed met een opkomst 
van boven de 80%).  

De voorzitter deelt mede dat, indien deze trend zich voortzet, het hoofdbestuur 
zich zal beraden omtrent het “fenomeen” Kampwedstrijden. 

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.  

H. Tijdens het afgelopen seizoen bleek wederom dat enkele schutters schietkaarten 
achter elkaar zetten en dan schieten. 

Dit is uiteraard niet de bedoeling, kaarten moeten afzonderlijk worden geschoten. 

Indien dit incidenteel voorkomt kan dit uiteraard een vergissing zijn doch wanneer 
een setje kaarten wordt geteld waarbij drie keer twee kaarten achter elkaar zijn 
gezet en geschoten kan een en ander niet meer als vergissing worden gezien. 

Deze schutters, en tevens de betreffende afdeling(en), zijn/worden één keer 
officieel gewaarschuwd met de mededeling dat een volgende keer de betreffende 
kaarten niet (meer) worden geteld. 

I. 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. telwerk of bij Kampioenschappen enz., ook dan is men welkom. 

 

3. Ingekomen Stukken 

    De secretaris deelt mede dat afmeldingen voor deze vergadering zijn binnengekomen  

    van de hoofdbestuursleden de heren Scheffer, Ruumpol en Heere alsmede van ons   

    Erelid de heer Kroesen. 
 

4. Notulen ALV d.d. donderdag 27 november 2014 

    Namens de afdeling Willem Tell deelt de heer Claver mee dat de KKG-50m-wedstrijd  

    (“O-G-Plaquette”) dit jaar is gepland op dinsdag 15 en woensdag 16 december a.s. 

    Verder 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 2014  (secretaris) 

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

    (en overzichtelijk) mogelijk weer te geven.  

    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. 

    Vanuit de vergadering komt de opmerking dat bij de tabel “Deelnamecijfers LGO”  

    (pagina 2) kennelijk een telfout is gemaakt. 
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    Het “totaal aantal” LGO-schutters in het seizoen 2014/2015 moet zijn 296 schutters  

    waardoor het “perc. tov vorig jaar” uitkomt op >21% en het “perc. tov pilot” maar liefst  

    214% wordt (in enkele seizoenen is het aantal LGO-schutters meer dan verdubbeld!). 

    Veder gaat de vergadering unaniem en zonder verdere op- of aanmerkingen akkoord  

    met dit verslag hetgeen derhalve, met applaus der vergadering, wordt aangenomen. 

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

 

6. Jaarverslag 2014  (penningmeester) 

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

    Hij behandelt alles puntsgewijs waarbij hij bij de nodige “posten” tekst en uitleg geeft. 

    Zo deelt hij mede dat de Portokosten (post 7A) dit jaar nog zeer hoog zijn omdat in  

    het verleden praktisch alles nog per post is/werd verzonden. 

    Omdat, tijdens een vorige ALV, is afgesproken om in de toekomst veel meer via E- 

    Mail te verzenden zal, vanaf 2015, dit bedrag duidelijk minder worden. 

    Het bedrag bij “Overige onk. Wedstrijd” (post 9E) is veel hoger dan begroot als gevolg  

    van het momenteel laten nummeren van schietkaarten voor onze eigen kompetities  

    zodat wij geen “lamme arm” meer krijgen van het tig-duizend keer stempelen. 

    Het boekjaar 2014 is afgesloten met een klein negatief saldo (van 117,90 euro) door  

    o.a. bovengenoemde oorzaken alsmede door de (jaarlijkse) afschrijvingen. 

    Verder zijn er geen op- of aanmerkingen omtrent zowel de “Baten” als de “Lasten”  

    alsmede omtrent de “Balans” over het boekjaar 2014, de vergadering gaat dan ook  

    unaniem akkoord met het onderhavige financieel verslag over 2014.  

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

    voor de behandeling hiervan tijdens deze jaarvergadering. 

    Tenslotte wordt nog medegedeeld dat het hoofdbestuur (lees: penningmeester) veel  

    hulp gehad heeft bij het opstellen e.d. van de financiële jaarstukken van een “terzake  

    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. 
 

7. Verslag Kaskommissie 

    De Kaskommissie (de afdelingen Diana Dames en VIOS) deelt, bij monde van de 

    vertegenwoordiger van de afdeling VIOS, mede dat de kommissie de kas alsmede   

    de overige bescheiden voor wat betreft het boekjaar 2014 steekproefsgewijs heeft  

    gecontroleerd en geen bijzonderheden te hebben aangetroffen.   

    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 2014 gevoerde financieel beheer. 

    Dit wordt door de vergadering unaniem overgenomen, het hoofdbestuur wordt aldus  

    gedéchargeerd voor haar in het boekjaar 2014 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 

    Hoofdbestuursvoorstel: benoeming van de afdelingen VIOS (2e keer) en Zieuwent. 

    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. 
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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 B. Centen en B. Heere, respectievelijk voorzitter en 2e secretaris / ledenadmin. 

    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 genoemde heren voor het (wederom) aanvaarden van  

    (weer) een nieuwe zittingsperiode in het hoofdbestuur. 
 

11. Het tijdig voldoen van nota’s e.d. aan s.v. “Oost-Gelderland” 

    Het blijkt de afgelopen tijd dat steeds meer afdelingen “ietwat laks” zijn cq worden  

    voor wat betreft de betalingen aan de schietvereniging “Oost-Gelderland”. 

    Het hoofdbestuur doet een dringend beroep op alle afdelingen om de rekeningen van  

    de s.v. “Oost-Gelderland” tijdig (binnen twee weken) te voldoen. 

    In verband met bovenstaande stelt het hoofdbestuur de volgende werkwijze voor: 

    Indien een rekening niet binnen 2 weken is voldaan wordt een “betalingsherinnering”  

    verzonden (is gratis). 

    Indien vervolgens de betreffende rekening binnen 2 weken nog niet is voldaan volgt  

    een “aanmaning” (kosten van deze aanmaning zijn 10 euro). 

    Vanuit de vergadering komt de (onvermijdelijke) vraag wat er gebeurt wanneer de  

    rekening ook na een aanmaning niet wordt betaald, 

    De voorzitter antwoordt hierop dat we eerst willen bezien of deze werkwijze voldoet  

    Na afloop van de discussie wordt bovenstaand hoofdbestuursvoorstel aangenomen. 
 

12. Telmachine en Schietkaarten                                                                                         

    Onze penningmeester, Richard Spexgoor, geeft een uiteenzetting hieromtrent. 

    Zo deelt hij mede dat de nieuwe druk KKG-schietkaarten vooralsnog voldoet aan de  

    verwachtingen.                                                                                                                  

    Tevens geeft hij een uiteenzetting omtrent de software van de Disag-telmachine. 

    Met name de heren Spexgoor en Ruumpol zijn druk doende de software uit te  

    testen en te bezien of een en ander voldoet aan onze wensen en onze reglementen. 

    Bij een definitieve overgang naar de nieuwe software is waarschijnlijk een aanpassing  

    van een aantal bepalingen in ons (wedstrijd)reglement onvermijdelijk. 

    Het hoofdbestuur wil echter niet overhaast te werk gaan en alleen dan “overstappen”  

    als we er (bijna) zeker van zijn dat deze overstap probleemloos kan cq zal verlopen. 

    Misschien zullen we b.v. eerst nog een seizoen moeten “schaduwdraaien” (zowel de  

    oude als de nieuwe manier) om evt. kinderziektes en problemen te kunnen tackelen. 

    Uiteraard zal bij een eventuele overstap ook de discipline LGO worden betrokken. 
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13. Basis – certificering KNSA 

    De voorzitter geeft een uiteenzetting hieromtrent. 

    Totdat meer duidelijkheid is verkregen hanteert de politie nog steeds de “oude” CWM. 

    De voorzitter benadrukt desondanks dat het wel van belang is dat de “vuur”afdelingen  

    KNSA-gecertificeerd zijn. 

    Volgens de voorzitter zijn de afdelingen Noordijk/Lochuizen, Pr. Juliana en Willem III  

    nog (steeds) niet gecertificeerd, benadrukt wordt dat de afdeling zelf verantwoordelijk  

    is voor de gevolgen van het feit dat men nog niet gecertificeerd is. 

    Tevens blijkt volgens de voorzitter dat o.a. aanvragen of verlengen van een verlof  tot 

    voorhanden hebben van een vuurwapen stelselmatig duurder worden, zie KNSA-site. 
      

14. Rondvraag 

    Voor de Rondvraag melden zich de afdelingen Nieuw Leven, S.IJ.S. en Wildenborch. 

    De afdeling Nieuw Leven vraagt of de afmetingen e.d. van de nieuwe druk van de  

    KKG-kaarten zo blijft (in verband met aanpassing schietkast en moederkaarten e.d.). 

    Volgens het hoofdbestuur is er voorlopig geen aanleiding om e.e.a. aan te passen. 

    De afdeling S.IJ.S. heeft een vraag omtrent de “Verklaring om te mogen schieten in  

    Afwijkende Houding” (oftewel, in de volksmond, de “machtiging”). 

    Een tweetal schutters van S.IJ.S. hebben een aanvraag ingediend voor de discipline  

    LGO doch hebben een verklaring ontvangen voor de discipline KKG. 

    De voorzitter antwoordt dat een en ander kennelijk het gevolg is van een misverstand  

    en dat binnenkort een en ander zal worden rechtgezet. 

    De betreffende schutters kunnen/mogen “gewoon” LGO blijven schieten. 

    De afdeling Wildenborch heeft een vraag omtrent het vooraf opgeven van de korpsen  

    (bij b.v. Kampioenschappen en concoursen). 

    Men stelt voor om achteraf, aan de hand van het aantal deelnemers per afdeling, de  

    computer de korpsen te laten samenstellen. 

    Geantwoord wordt dan eerst een reglementswijziging noodzakelijk is, nu geldt nl. de  

    bepaling dat een schutter nog niet geschoten mag hebben om in een korps te worden 

    ingedeeld. 

    Ook organisatorisch wordt een en ander een “flinke puzzel” omdat men niet verplicht  

    is om in korpsverband te schieten alsmede zal, na afloop van b.v. een concours, nog  

    weer een rekening naar de afdelingen moeten worden gezonden om het inleggeld  

    van de betreffende korpsen te innen. 

    Voordeel zou evenwel zijn dat er meer korpsdeelname is. 

    De afdeling Heelweg merkt nog op dat binnenkort op de site van “Oost-Gelderland”  

    een advertentie zal komen te staan m.b.t. de verkoop van enkele KKG-geweren. 

    De afdeling Heelweg is onlangs geheel overgestapt op de disciplines LG en LGO en  

    vraagt zodoende een of meerdere LG-geweren. 
            

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

    eenieder nog veel schietplezier en sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 
 
De voorzitter,                 De secretaris, 


