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Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. donderdag 2 8 november 2013 
in zaal ’t Wolfershuus, Ruurloseweg 42 te Zelhem. 
 
Aanwezig: de hoofdbestuursleden de heren Centen, Bruggink, Spexgoor, Heere, Ruumpol. 
Tevens is aanwezig “aspirant-hoofdbestuurslid” de heer Derksen (van de afdeling S.IJ.S.). 
Afwezig met kennisgeving: hoofdbestuurslid de heer Scheffer. 
 
Tevens zijn aanwezig onze ereleden de heren Berenpas, Holtslag, Kasteel en Kroesen. 
 
Van de 35 aangesloten afdelingen zijn er 27 aanwezig. 
 
1. De voorzitter, de heer Centen, opent, met een woord van welkom aan de aanwezigen,  
    de vergadering om 20.10 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. In de Pauze van de vergadering worden de prijzen uitgereikt van de Zomerkompetitie  
2013 alsmede van de Prestatie – Serie 2013 (tot 01 oktober). 

         De voorzitter richt een dankwoord tot de heren Spexgoor en Ruumpol voor het  
  verzorgen van de weer “goed gevulde prijzentafel”. 

C. De planning van concoursen en wedstrijden voor wat betreft (de rest van) het seizoen 
2013/2014 is als volgt: 
10 t/m 20 december 2013: Concours (alle disciplines) van de afdeling S.IJ.S. 
13 en  15 december 2013: Jeugdwedstrijd bij de afdeling S.IJ.S. 
Januari 2014: Kampioenschappen 2014 van de s.v. “Oost-Gelderland” 
Deze Kampioenschappen zijn gepland van maandag 20 t/m woensdag 22 januari 
(disciplines LG, LP en LGO), van donderdag 23 t/m vrijdag 24 januari (discipline KKP) 
en van maandag 27 t/m vrijdag 31 januari (discipline KKG) bij de afdeling Diana. 
Benadrukt wordt dat er ook in 2014 op de beide woensdagmiddagen geschoten kan 
worden (dus op woensdagmiddag 22 januari LG, LP en LGO en op woensdagmiddag 
29 januari KKG). 
Zondag 26 januari 2014: “Open Jeugdkampioenschappen” s.v. “Oost-Gelderland”. 
28 april t/m 02 mei 2014: Kampwedstrijden Winterkompetitie 2013/2014. 

D. De opkomst tijdens de Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie was “niet best” met 
respectievelijk 67% voor KKG (“normaal”), 53% voor LG (“niet best“), slechts 45% 
voor KKP (“slecht”), 74% voor LP (“normaal”) en 58% voor LGO (“minnetjes”).  

     Het totaal percentage “kampers” kwam hierdoor uit op 59% (“niet best”). 
Een uitsplitsing van deze Kampwedstrijden (zowel per klasse als per afdeling) is te 
vinden op onze Website. 
De voorzitter roept nogmaals eenieder die wordt uitgenodigd voor Kampwedstrijden 
op om deel te nemen (alleen op deze wijze kunt u een prijs winnen!). 
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E. Tijdens de Rondvraag in de vorige ALV werd, gezien de “vergrijzing” in met name de  
      schietsport, o.a. gevraagd naar de gemiddelde leeftijd der aangesloten schutters.  
      Onze ledenadministrateur heeft ook dit jaar weer een en ander uitgerekend en, per  
      eind oktober 2013, bedroeg de gemiddelde leeftijd van de aangesloten schutters 54,1  
      jaar tegen 53,4 jaar per eind oktober 2012 (een gevolg van het feit dat ook schutters  
      van schietverenigingen jaarlijks een jaartje ouder worden). 
F. Op verzoek van de wedstrijdadministratie graag nogmaals attentie voor het invullen 

van de opgaveformulieren voor met name de winterkompetitie.                                              
Ook dit jaar was het weer “raak”, na aanvang van deze kompetitie vlogen de mailtjes 
ons weer “om de oren” met wijzigingen zoals: 
A)  Opgaves van nieuwe schutters 
B) Verwijderen van opgegeven schutters 
C) Wijzigingen in korpsen 
D) Schutters die toch willen meedoen aan een andere discipline 
E) Enz. enz. 

         Vaak blijkt pas na inlevering van de eerste ronde dat er alsnog wijzigingen cq  
         aanvullingen moeten worden aangebracht.  
         Gevolg is veel gepuzzel om alles weer “recht te breien” met kans op fouten cq  
         vergissingen en natuurlijk weer veel “heen – en weer – gemail” en gebel om toch  
         maar de juiste opgave en/of indeling te achterhalen. 
         Ook worden bij het tellen van de kaarten telkens kaarten aangetroffen van andere  
         (voorgaande) kompetities, soms zelfs kaarten van een “eigen interne” kompetitie. 
         Misschien een tip: Haal na afloop van een kompetitie alle kaarten uit de kaartenbak,    
         ook de kaarten die niet-afgeschoten blijken te zijn. 

G. De “zoektocht” naar hoofdbestuursleden heeft tot nu toe één gegadigde opgeleverd 
en wel de heer Desmond Derksen van de afdeling S.IJ.S. 
De heer Derksen zit vanaf deze vergadering dus ook aan “de bestuurstafel” en zal 
tijdens de jaarvergadering in 2014 officieel worden voorgedragen als hoofdbestuurslid 
van onze vereniging. 

H. Tenslotte meldt de voorzitter dat de afdeling Wildenborch in 2014 haar zestig jarig   
jubileum hoop te vieren hetwelk zal worden opgeluisterd met een receptie op 
zaterdag 22 februari 2014 alsmede met een concours in oktober 2014. 
Nadere bijzonderheden volgen te zijner tijd. 

                                                    
3. Ingekomen Stukken 
    De secretaris deelt mede dat een afmelding voor deze vergadering is binnengekomen  
    van ons hoofdbestuurslid de heer Scheffer. 
    Via mail zijn afmeldingen voor deze vergadering binnengekomen van de afdelingen  
    Noordijk/Lochuizen en W.S.V.                                                                           
    Tevens binnengekomen is een mail van de afdeling S.IJ.S. omtrent de concoursen.                                                               
    De (letterlijke) tekst van de bedoelde mail is als volgt: 
  

    “Aan het bestuur van sv. Oost-Gelderland 
 
    Namens het bestuur van S.IJ.S. wil ik het volgende vragen. 
    Zouden jullie tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 28 november ons  
    concours extra aandacht willen geven?  
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    Speciaal om de reden dat er toch weinig afdelingen zijn die een concours organiseren,  
    wij het belangrijk vinden dat er wedstrijden worden georganiseerd en om de sportiviteit in    
    gang te houden. 
    Wij hebben als vereniging voldoende banen en ruime accommodatie, maar zeker niet te  
    vergeten vrijwilligers om te helpen! 
    Zonder vrijwilligers is dit allemaal niet mogelijk! 
     
    Bij ons is al eens in het bestuur ter sprake gekomen, hoe het als vereniging aantrekkelijk  
    is om een concours te organiseren. Hoe krijgen we de schutters naar een concours? 
    Hoe hoog moet de inleg zijn om alles kosten dekkend te krijgen en er wat aan over te  
    houden. 
     

 Misschien kunnen een aantal zaken zoals, inleggeld, de vastgestelde kosten voor prijzen  
    eens onder de loep genomen worden. 
 
    Namens bestuur S.IJ.S. 
    Secretaris 
    Martin van Ussen” 
 
    De voorzitter antwoordt hierop dat het bestuur een en ander zal bespreken in één der  
    volgende hoofdbestuursvergaderingen en dat het hoofdbestuur te zijner tijd met een  
    aantal voorstellen cq tips ter tafel zal komen. 
 
4. Notulen ALV d.d. dinsdag 28 mei 2013 
    De afdeling Zelhem vraagt hoe het nu is met de telmachine, bij het concours van de  
    afdeling Zelhem ontstonden problemen met de machine. 
    De voorzitter antwoordt dat dit probleem veroorzaakt werd door een “vastgelopen” kaart, 
    de telmachine die werd gebruikt bij het concours van Zelhem betrof nog de “oude” Rika. 
    Verder komen vanuit de vergadering 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. Basis-certificering KNSA 
    De voorzitter geeft een uitvoerige uiteenzetting hieromtrent. 
    Zowel de KNSA als de CWM is de afgelopen tijd volop in het nieuws geweest en dan met  
    name omtrent het verplichte lidmaatschap van de KNSA voor onze KKG/KKP schutters. 
    Onderdeel van de CWM (Circulaire Wapens en Munitie) is de bepaling dat afdelingen die  
    “vuurwapens” (KKG en/of KKP) als (onderdeel van hun) wapenpakket hebben verplicht  
    lid moeten zijn van de KNSA (bepaling is mede door het ministerie van Justitie opgesteld  
    en goedgekeurd en vervolgens bekrachtigd door een besluit van de Tweede Kamer). 
    Een schietvereniging “in den lande” heeft nu o.a. deze bepaling aangevochten tot in  
    hoogste instantie met als uitspraak dat de KNSA geen “overheidsinstelling” is en het  
    verplichte lidmaatschap daardoor onwettig is en dus niet verplicht mag worden gesteld. 
    Hierop zijn ondertussen reeds een aantal vragen gesteld in en door de Tweede Kamer  
    aan onder andere de minister van Justitie. 
    De voorzitter deelt mede bij de politie te zijn geweest om meer informatie doch men kon  
    nog geen uitsluitsel geven (citaat politie: “we hebben nog geen nadere gegevens doch  
    reken er maar op dat er tegenmaatregelen komen”). 
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    Naar aanleiding hiervan pleit de voorzitter er voor om toch weldegelijk door te gaan met  
    de door/namens de KNSA verplichte “Basis–Certificering”, alle bij de KNSA aangesloten  
    afdelingen dienen op 01 januari 2015 verplicht gecertificeerd te zijn. 
    De vergadering vraagt hoe lang het duurt nadat men een en ander heeft aangevraagd. 
    Volgens de voorzitter volgt enkele dagen daarna bericht van de KNSA. 
    Vervolgens komt vanuit de vergadering de vraag voor hoeveel afdelingen dit geldt omdat  
    meerdere afdelingen reeds sinds jaren (vrijwillig) lid zijn van de KNSA. 
    De voorzitter antwoordt hierop dat, ongeacht hoe lang een vereniging reeds lid is van de  
    KNSA, alle bij de KNSA aangesloten verenigingen gecertificeerd dienen te zijn/worden. 
    De afdeling Nieuw Leven is inmiddels gecertificeerd en heeft dit bekend gemaakt  
    middels een (groot) artikel (inclusief foto en logo van SVOG) in de Tubantia. 
    De afdeling Nieuw Leven heeft een “extern” bureau ingeschakeld voor assistentie bij de  
    Certificering (tip voor andere afdelingen?). 
 
6. Contributie en Inleggelden 
    Namens het hoofdbestuur stelt onze penningmeester, de heer Spexgoor, voor om, voor  
    wat betreft het komende seizoen, de Contributie en de Inleggeleden onveranderd te laten  
    (wel zal ook nu weer de jaarlijkse prijsindexatie worden toegepast).  
    Uiteraard zit niemand te wachten op een verhoging dus stemt de vergadering hiermee in.  
 
7. Concept – Begroting 2014 
    Onze penningmeester, de heer Spexgoor, geeft een uitvoerige uiteenzetting hieromtrent. 
    Vanuit de vergadering komt de vraag waarom er (fors) minder is begroot aan contributie.  
    De penningmeester antwoordt dat een en ander “voorzichtig” is begroot en betreft een 
    mogelijke daling van het aantal ingeschreven schutters. 
    Na afloop van de discussie blijkt dat alle aanwezigen akkoord gaan met de door het 
    hoofdbestuur voorgestelde concept-begroting voor wat betreft het boekjaar 2014 hetwelk  
    dan ook wordt aangenomen als zijnde Begroting 2014. 
    
8. Rondvraag 
    Geen der aanwezige afdelingen meldt zich voor de Rondvraag hetgeen bij de voorzitter   
    de spontane reactie “Is er soms voetbal op de tv?” uitlokt. 
     
9. 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 21.20 uur. 
 
 
De voorzitter,             De secretaris, 
 
 
 
 
 
 
In de Pauze van deze vergadering worden de prijzen uitgereikt van de Zomerkompetitie 
2013 alsmede van de Prestatie - Serie 2013 (tot 01 oktober). 


