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 Leden Vergadering d.d. donderdag 27 november 2014
in zaal ’t Wolfershuus, Ruurloseweg 42 te Zelhem.
Aanwezig: de hoofdbestuursleden de heren Centen, Bruggink, Scheffer, Spexgoor, Heere,
Ruumpol en Derksen.
Tevens zijn aanwezig onze ereleden de heren Berenpas, Holtslag, Kasteel en Kroesen.
Van de 33 aangesloten afdelingen zijn er 26 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. In de Pauze van de vergadering worden de prijzen uitgereikt van de Zomerkompetitie
2014 alsmede van de Prestatie – Serie 2014 (tot 01 oktober).
De voorzitter richt een dankwoord tot de heren Spexgoor en Ruumpol voor het
verzorgen van de weer “goed gevulde prijzentafel”.
B. Dit seizoen is reeds één concours verschoten en wel van maandag 20 t/m vrijdag 24
oktober en betrof een KKG/KKP-concours van de afdeling Wildenborch.
De deelname aan dit concours bedroeg respectievelijk 106 KKG-schutters en 11
KKP-schutters, in totaal dus 117 deelnemers.
Ondanks dat er slechts een zeer beperkt aantal banen beschikbaar was kan toch
worden gesproken van een goed concours met een “redelijk goede” opkomst.
De prijsuitreiking is gepland op dinsdag 16 december a.s.
C. De planning van concoursen en wedstrijden voor wat betreft (de rest van) het seizoen
2014/2015 is als volgt:
Januari 2015: Kampioenschappen 2015 van de s.v. “Oost-Gelderland”
Gezien de deelname de afgelopen jaren heeft het hoofdbestuur gemeend de indeling
van deze Kampioenschappen ietwat in te korten en te plannen als volgt:
Maandag 19 t/m woensdag 21 januari (disciplines LG, LP en LGO), donderdag 22
januari (discipline KKP) en van vrijdag 23 t/m woensdag 28 januari (discipline KKG)
bij de afdeling S.IJ.S.
Benadrukt wordt dat er ook in 2015 op de beide woensdagmiddagen geschoten kan
worden (dus op woensdagmiddag 21 januari LG, LP en LGO en op woensdagmiddag
28 januari KKG).
Zondag 25 januari 2015: “Open Jeugdkampioenschappen” s.v. “Oost-Gelderland”.
20 t/m 24 april 2015: Kampwedstrijden Winterkompetitie 2014/2015.
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D. Na afloop de Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie 2014 kwam een reactie van
één van de deelnemers dat tijdens de KKG-Kampwedstrijden toevallig een baan vrij
was en dat vervolgens deze baan werd ingenomen door een schutter (van de afdeling
waarvan wij de banen hadden afgehuurd) die “spontaan” LG-Opgelegd ging schieten.
De betreffende KKG-schutter vond dit “niet fijn voor mijn concentratie, net als ik wilde
schieten ging hij zijn kaart weer halen of brengen” (citaat KKG-schutter).
In principe hoort het zo te zijn dat, als wij een accommodatie afhuren, alleen door
schutters die zijn uitgenodigd die betreffende discipline geschoten mag worden.
E. De opkomst tijdens de Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie was “niet best” met
respectievelijk 55% voor KKG (“niet best”), 63% voor LG (“normaal“), slechts 47%
voor KKP (“slecht”), 78% voor LP (“goed”) en 73% voor LGO (“goed”).
Het totaal percentage “kampers” kwam hierdoor uit op 63% (“kan beter”).
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!).
F. Nu we toch met percentages bezig zijn: het hoofdbestuur was nieuwsgierig naar het
totaal aantal deelnemers aan de Winter- en Zomerkompetitie in vergelijking met het
totaal aantal schutters met een gemiddelde.
Bij de Winterkompetitie (2013/2014) bedroeg de deelname in totaal 738 schutters
ten opzichte van in totaal 947 schutters met een gemiddelde wat neerkomt op een
deelnamepercentage van 78%.
Aan de Zomerkompetitie (2014) namen 501 schutters deel van de in totaal 936
schutters met een gemiddelde oftewel een deelnamepercentage van 54%.
Op zich valt dus het deelnamepercentage bij de Winterkompetitie geenszins tegen.
G. Tijdens de Rondvraag in een 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.
De gemiddelde leeftijd, per eind oktober 2014, bedroeg 54,2 jaar tegen 54,1 jaar per
eind oktober 2013 en 53,4 jaar per eind oktober 2012.
Dit jaar (2014 dus) is de gemiddelde leeftijd dus amper gestegen, enerzijds door de
afmelding van enkele “oude(re)” schutters en anderzijds doordat gelukkig weer een
aantal (zeer) jeugdige schutters zijn aangemeld.
3. Ingekomen Stukken
De secretaris deelt mede dat via E-mail een afmelding voor deze vergadering ontvangen
is van de afdeling De Kogel te Stokkum.
4. Notulen ALV d.d. dinsdag 03 juni 2014
Vanuit de vergadering komen geen op- of aanmerkingen omtrent deze notulen 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.
Hij deelt mede dat, volgens de KNSA-website, de afdelingen Lintelo, Noordijk-Lochuizen,
Pr. Juliana en Willem III nog niet gecertificeerd zijn.
De afdeling Lintelo geeft aan dat de certificering van hun afdeling inmiddels is afgerond.
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Volgens de voorzitter moet nu iedere (nieuwe) schutter worden “gescreend” en leest
informatie hieromtrent voor van de website van de KNSA.
Volgens de KNSA zou screening voor “bestaande” schutters niet nodig moeten zijn.
De voorzitter deelt tevens mede dat, volgens de politie, een (klein kaliber-)vereniging
zonder certificering geen schietvereniging meer is.
Al met al is het dus nog steeds erg onzeker.
Vanuit de vergadering komt de vraag of het schieten hierdoor “veiliger” wordt.
De voorzitter antwoordt dat dit waarschijnlijk niet het geval is, het wordt ons echter
“opgedrongen”, hij vermoedt dat er hierdoor steeds meer wapens buiten de schietsport
om in omloop komen.
Vanuit de vergadering wordt nog gesteld dat, indien een vereniging is gecertificeerd met
een “kroon”, de basiscertificering komt te vervallen.
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 2015
Onze penningmeester, de heer Spexgoor, geeft een uitvoerige uiteenzetting hieromtrent.
Zo is o.a. de post “Overige Onkosten Bestuur” fors hoger, de oorzaak hiervan ligt in het
feit dat we nu telkens de kaarten voor onze “eigen” wedstrijden, Winterkompetitie en
Zomerkompetitie en Prestatie-Serie, laten nummeren door onze drukker (krijgen wij geen
“lamme arm” meer door telkens “tigduizend” kaarten te nummeren met een nummerator).
Het verschil in de post “Afschrijving” is ontstaan door de aanschaf van o.a. de telmachine
en een laptop.
Vanuit de vergadering komt de vraag waarom er nog zoveel per post wordt verzonden, in
deze tijd kan men veel via b.v. E-mail verzenden naar de afdelingen (nu nog gratis).
Uiteraard zullen dan wel alle bij ons bekende E-mailgegevens up to date moeten zijn.
Het hoofdbestuur zegt echter toe in 2015 de post “Portokosten” kritisch te zullen bezien
en, zo mogelijk, de portokosten proberen te drukken door meer via E-mail te verzenden.
Na afloop van de discussie blijkt dat alle aanwezigen akkoord gaan met de door het
hoofdbestuur voorgestelde concept-begroting voor wat betreft het boekjaar 2015 hetwelk
dan ook wordt aangenomen als zijnde Begroting 2015.
8. Rondvraag
Eerst vraagt de voorzitter of alle aanwezige afdelingen de presentielijst getekend hebben
hetgeen wordt bevestigd.
Ook vraagt de voorzitter of de afdeling Willem Tell dit jaar nog weer een KKG-50meter
wedstrijd organiseert.
De betreffende afdeling antwoordt dat binnen de afdeling slechts één persoon een
dergelijke wedstrijd kan verwerken, men hoopt dat volgend jaar (2015 dus) weer een
KKG-50meter wedstrijd zal worden georganiseerd.
Tenslotte deelt de voorzitter nog mede dat de politie strenger gaat controleren op het
nuttigen van alcohol voor men gaat (vuur)schieten.
Hoe de betreffende afdeling hierin verantwoordelijk is, is niet helemaal duidelijk, stel dat
b.v. een schutter thuis reeds de nodige alcohol genuttigd heeft en bij de afdeling voor het
schieten geen alcohol drinkt, kan dan de afdeling hierop worden aangesproken?
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Voor de Rondvraag melden zich de afdelingen Pr. Bernhard, Wildenborch, en Halfweg.
De afdeling Pr. Bernhard stelt dat de vorige ALV is afgesproken dat de hiervoor in
aanmerking komende afdelingen bericht zouden ontvangen welke van haar schutters in
het bezit zijn van een “Machtiging om te schieten in een afwijkende houding”.
De secretaris antwoordt hierop dat het de bedoeling was om bij de opgaveformulieren
voor de Winterkompetitie een lijst bij te voegen met daarop de namen van de betreffende
schutters met een dergelijke “machtiging”.
Dit is echter vergeten, de secretaris zegt toe dat een en ander nu “op de rol staat” voor
de eerste helft van 2015.
De afdeling Wildenborch dankt eenieder voor de deelname aan hun KKG/KKP-concours.
Volgens de afdeling viel de deelname aan de discipline KKP “ietwat tegen” doch over het
algemeen is de afdeling Wildenborch “zeer tevreden”.
De afdeling hoopt dat veel prijswinnaars zelf hun prijs (prijzen) in ontvangst nemen
tijdens de prijsuitreiking op dinsdag 16 december a.s.
De afdeling Halfweg stelt voor om een soort enquete te houden onder de deelnemers
aan b.v. de Winterkompetitie of men, indien men hiervoor in aanmerking komt, wel of
geen prijs wenst.
Misschien kunnen zodoende wel veel uit te reiken prijzen worden “afgeschaft”.
De voorzitter geeft een uiteenzetting hieromtrent, ook wij ons dienen te houden aan de
reglementair voorgeschreven bepaling dat minimaal 50% van de inleg aan prijzen moet
worden besteed (deze bepaling geldt natuurlijk niet enkel voor b.v. afdelingen die een
concours organiseren doch ook voor de schietvereniging “Oost-Gelderland”).
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
2014 alsmede van de Prestatie - Serie 2014 (tot 01 oktober).
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