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 07 juni 2016,
in zaal ’t Wolfershuus, Ruurloseweg 42 te Zelhem.
Aanwezig: Hoofdbestuursleden de heren Centen, Bruggink, Spexgoor, Scheffer en
Derksen.
Afwezig met kennisgeving: Hoofdbestuursleden de heren Ruumpol en Heere.
Tevens is aanwezig ons erelid de heer Kasteel.
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 ons aanwezige erelid.
2. Er zijn de hiernavolgende Mededelingen:
A. De voorzitter deelt mede dat, met kennisgeving, de hoofdbestuursleden de heren
Ruumpol en Heere en onze Ereleden de heren Holtslag en Kroesen afwezig zijn.
B. Evenals vorige ALV zijn ook deze keer de uitnodigingen verzonden via E-mail
verzonden, gezien de opkomst ook bij deze ALV zullen ook in de toekomst de
uitnodigingen via E-mail worden verzonden (scheelt een “bult” portokosten).
C. Tijdens de Pauze van deze vergadering worden de prijzen uitgereikt van de
Winterkompetitie 2015/2016, de Kampioenschappen 2016 en de Jaarbekers 2016.
De voorzitter dankt de heren Spexgoor en Scheffer voor het verzorgen van de ook
deze keer weer “rijk gevulde prijzentafel”.
D. Voor wat betreft het komende schietseizoen 2016/2017 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 Halfweg (25 t/m 27 oktober 2016) alsmede de Kampioenschappen
2017 (januari 2017) gepland (helaas geen concours voor het voorjaar van 2017).
E. De “ophaaldag” van de schietkaarten van de Zomerkompetitie 2016 is gepland op
zaterdag 30 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 2016/2017).
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. Het hoofdbestuur is bezig om te bezien of van de discipline LGO (LuchtGeweerOpgelegd) een “volwaardige” discipline gemaakt kan worden, dus zonder extra
voorwaarden cq restricties.
Zo mogelijk volgen binnenkort eventuele voorstellen hieromtrent.
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H. Dit seizoen zullen sowieso de klasseringen van zowel LG-vrijstaand vrije hand als
LG-Opgelegd nader worden bekeken.
Er zijn momenteel nog een flink aantal schutters met een LG-staand vrije hand
gemiddelde en dus klassering doch dit is nog inclusief de schutters die destijds,
vanaf 2012, zijn overgestapt naar de discipline LG-Opgelegd, een gemiddelde en
dus ook klassering blijft immers minimaal vijf jaar geldig.
Volgend seizoen vervallen dus een aantal LG-vrijstaand vrije hand gemiddeldes
en klasseringen terwijl het aantal schutters met een LG-Opgelegd klassering de
afgelopen jaren “explosief” is gegroeid.
We zullen te zijner tijd bezien of b.v. het aantal klassen dient te worden aangepast
(naar b.v. vier klassen voor beide disciplines of iets dergelijks).
I. De afdeling die met hun korps in een klasse de meeste punten heeft verzameld
over alle korpswedstrijden wint in die klasse de zgn. Jaarbeker.
De Jaarbeker is destijds ingevoerd toen er per seizoen nog meerdere concoursen
werden verschoten (met vaak een veel groter aantal korpsen dan tegenwoordig).
Er waren dus jaarlijks meerdere korpswedstrijden wat een echte kompetitie om de
Jaarbeker mogelijk maakte.
Momenteel zijn er nog slechts weinig concoursen, vaak slechts hooguit één per
seizoen, alsmede loopt het aantal korpsen bij concoursen en Kampioenschappen
terug, met als gevolg dat we ons moeten afvragen of uitreiking van de Jaarbekers
nog wel een toegevoegde waarde heeft (er zijn nu een aantal klassen waar enkel
de Winterkompetitie in aanmerking komt, de winnaar daarvan krijgt al een prijs).
Het hoofdbestuur beraadt zich momenteel nog omtrent de Jaarbekers doch de
mogelijkheid bestaat dat tijdens de eerstvolgende ALV zal worden voorgesteld om
deze Jaarbekers te schrappen.
J. Komend jaar zal het inleggeld voor de jaarlijkse Kampioenschappen ietwat worden
verhoogd naar 4 euro per schutter per discipline.
Het inleggeld is reeds jaren slechts 3 euro en is, volgens het hoofdbestuur, niet
meer “van deze tijd”, een verhoging is dan ook noodzakelijk.
K. Het hoofdbestuur is gestart met het bezoeken van de afdelingen om onder andere
de accommodaties opnieuw in kaart te brengen.
Enkele afdelingen zijn reeds bezocht en de bedoeling is om voor eind 2017 alle
afdelingen te bezoeken (uiteraard zal vooraf contact worden opgenomen wanneer
een afdeling wordt bezocht).
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.
3. Ingekomen Stukken
De secretaris deelt mede dat afmeldingen voor deze vergadering zijn binnengekomen
van de hoofdbestuursleden de heren Ruumpol en Heere alsmede van onze Ereleden
de heren Holtslag en Kroesen.
4. Notulen ALV d.d. donderdag 03 december 2015
Vanuit de vergadering wordt gevraagd naar de mogelijkheid om KKG-Opgelegd te
schieten, de voorzitter antwoordt dat t.z.t., na invoering van een nieuw systeem voor
o.a. de Wedstrijdadministratie, de mogelijkheid hiervan nader zal worden bekeken.
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De secretaris vermeldt nog dat abusievelijk is vermeld dat het de notulen betreffen
van de ALV d.d. 03 november 2015, uiteraard was het eenieder reeds opgevallen (?)
dat het de notulen van de ALV d.d. 03 december 2015 zijn.
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 2015
(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 wordt opgemerkt om, in plaats van de Jaarbekers, b.v. een
geldbedrag uit te reiken of de afdeling te laten kiezen (geldbedrag of een beker).
De voorzitter refereert aan hetgeen is vermeld tijdens de Mededelingen, gezien het
aantal huidige korpsen tijdens concoursen en Kampioenschappen is het hoofdbestuur
voornemens de gehele uitreiking hiervan af te schaffen.
Tevens wordt voorgesteld om alle bekers af te schaffen en deze te vervangen door
b.v. waardebonnen waarop de voorzitter antwoordt dat dit wel een “eeuwigdurende”
discussie zal blijven en merkt op dat met name nieuwe schutters en schutters die
voor het eerst een prijs winnen, een beker nog weldegelijk op prijs stellen.
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 2015
(penningmeester)
Onze penningmeester, Richard Spexgoor, geeft een uiteenzetting omtrent dit verslag.
Zo deelt hij mede dat de Portokosten (post 7A) dit jaar reeds flink gedaald zijn nu
meer via E-mail wordt verzonden (uitslagen wedstrijden en uitnodigingen ALV enz.)
De post Administratiekosten (post 7F) van ruim 500 euro betreft de aanschaf van een
nieuw boekhoudsysteem (inclusief een vast maandbedrag e.d.).
In 2015 zijn enkele boekingsverschillen in één keer bijgewerkt middels de balans.
Het boekjaar 2015 is afgesloten met een positief negatief saldo (van 474,68 euro).
Er zijn verder er geen op- of aanmerkingen omtrent zowel de “Baten” als de “Lasten”
alsmede omtrent de “Balans” over het boekjaar 2015, de vergadering gaat dan ook
unaniem akkoord met het onderhavige financieel verslag over 2015.
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 “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 VIOS en Zieuwent) 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 2015 steekproefsgewijs heeft
gecontroleerd en dat alles er “prima en correct” uitzag, ze heeft dan ook geen op- of
aanmerkingen (de penningmeester krijgt zelfs de complimenten van de kommissie).
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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 2015 gevoerde financieel beheer.
Dit wordt door de vergadering unaniem overgenomen, het hoofdbestuur wordt aldus
gedéchargeerd voor haar in het boekjaar 2015 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 afdelingen Zieuwent (2e keer) en Nieuw Leven.
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 A. Scheffer en R. Spexgoor, respectievelijk 2e voorzitter en penningmeester
van onze vereniging.
Het hoofdbestuursvoorstel luidt: herbenoeming van de heren Scheffer en Spexgoor
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. Indeling concoursen
Het hoofdbestuur is momenteel bezig met het testen van de verwerking der scores
via de software van de telmachine.
Het blijkt dat de verwerking hiervan middels de indeling als omschreven in ons
Wedstrijdreglement (met “Personele baan”, Combinatie baan” en “Korpswedstrijd”)
uiterst omslachtig is.
Zo moet in dit geval per schutter drie keer van programma worden gewisseld en de
kaarten dienen diverse keren door de machine te worden gehaald.
Het hoofdbestuur is voornemens om bij het eerstvolgende “Luchtconcours” een proef
te starten door, in elk geval, bij de discipline LGO (mogelijk voor alle luchtdisciplines)
een wedstrijdindeling als bij onze Kampioenschappen (zes kaarten, te tellen voor
zowel “Personele baan” als voor de “Korpswedstrijd”).
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Omdat bovenstaande afwijkt van wat normaliter gebruikelijk is (en tevens afwijkt van
ons Wedstrijdreglement) wenst het hoofdbestuur de goedkeuring van de vergadering.
Indien deze werkwijze makkelijker (handiger) is zal een en ander, bij invoering van de
telmachine - software, mogelijk ook worden doorgevoerd bij de overige disciplines.
Het hoofdbestuur zal in dat geval met een voorstel komen tot wijziging van ons
Wedstrijdreglement.
De vergadering heeft geen enkel bezwaar tegen bovenstaand omschreven proef om
bij het eerstkomende Luchtconcours te handelen als boven omschreven.
12. Telmachine en Schietkaarten
De voorzitter geeft 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.
Tevens deelt de voorzitter mede dat het hoofdbestuur bezig is met een onderzoek om
de gehele wedstrijdadministratie, nu nog grotendeels draaiende onder het aloude
“DOS”-besturingssysteem, om te zetten naar een Windows-platform.
Zodoende worden de mogelijkheden sterk verruimd en zijn we niet meer afhankelijk
van “verouderde” apparatuur (laptops, printers e.d.).
Ons huidige wedstrijdprogramma is specifiek geënt op de s.v. “Oost-Gelderland” en is
nauw verbonden met elkaar (zowel onderling als met b.v. de ledenadministraties).
Volgens onze penningmeester dient alles in één keer te worden overgezet om niet
te worden geconfronteerd met onverwachte tegenslagen.
Omdat alles nauw met elkaar is verbonden kan een en ander niet stapsgewijs, tevens
moeten we er zeker van zijn dat de overgang probleemloos verloopt.
13. Basis – certificering KNSA
De voorzitter geeft een uiteenzetting hieromtrent.
In feite is er momenteel weinig nieuws te vertellen.
Er gaan geruchten dat ook de certificering niet door de KNSA meer mag worden
gedaan doch door een “extern bureau”.
Momenteel is alles nog zeer onzeker (“kofiedik kijken” dus).
Vanuit de vergadering komt de stelling dat men geen voorstander is van de KNSA
doch deze organisatie is wel de enige die op politiek gebied iets kan bewerkstelligen.
Indien b.v. verenigingen “vertrekken” (bij de KNSA) volgt weer een “versnippering”.
De voorzitter antwoordt alles met “argusogen” te zullen (blijven) volgen.
Volgens de vergadering is het relaas van De Bunker niet zozeer tegen de KNSA
gericht doch vooral tegen de wetgeving hieromtrent (CWM e.d.).
Tenslotte stelt de vergadering dat nu eventuele jeugdschutters wel de mogelijkheid
hebben om “verder” te komen.
De voorzitter merkt nogmaals op dat o.a. aanvragen of verlengen van een verlof tot
voorhanden hebben van een vuurwapen stelselmatig duurder worden, zie KNSA-site.
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14. Rondvraag
Voor de Rondvraag melden zich de afdelingen Halfweg en Diana Dames.
De afdeling Halfweg stelt voor om evt. een enquete te houden om de bekers af te
schaffen en te vervangen door b.v. waardebonnen.
Tevens stelt de afdeling voor om zo mogelijk de afdelingen zelf de kaarten te laten
tellen om vervolgens de uitslag(en) cq scores in te zenden (fraudegevoelig !!).
Tenslotte hoopt de afdeling Halfweg op een grote deelname tijdens hun komende
LG/LP/LGO – concours (25 t/m 27 oktober a.s.).
De afdeling Diana Dames vraagt een applaus van de vergadering voor het
hoofdbestuur als dank voor het ook het afgelopen jaar weer veel verrichtte werk.
15. De voorzitter, de heer Centen, dankt eenieder voor de komst en inbreng, wenst
eenieder nog veel schietplezier en sluit de vergadering om 21.45 uur.
Gelijk na de Pauze volgt een “speech” van onze 2e voorzitter, de heer Ab Scheffer.
Hij komt aanzetten met een reusachtige doos met daarin een “alternatieve” beker voor
Richard Spexgoor voor het feit dat hij tijdens de Kampioenschappen 2016 aan alle vijf
disciplines heeft deelgenomen.
De vergadering waardeert een en ander met een groot applaus.
Benadrukt wordt dat dit eenmalig is doch wellicht een aansporing aan andere schutters
om ook aan meerdere (zo niet alle) disciplines deel te nemen.

De voorzitter,

De secretaris,
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