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 02 juni 2009,
in zaal ’t Wolfershuus, Ruurloseweg 42 te Zelhem.
Aanwezig: de hoofdbestuursleden de heren Scheffer, Bruggink, Centen, Berendsen,
Aalderink, Heere en Wormgoor-Dogterom.
Alle hoofdbestuursleden zijn derhalve aanwezig.
Tevens zijn aanwezig de ereleden de heren Berenpas, Holtslag, Kasteel en Kroesen.
Van de 42 aangesloten afdelingen zijn er 29 aanwezig.
1. De voorzitter, de heer Scheffer, 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. Tijdens de Pauze van deze vergadering worden de prijzen uitgereikt van de
Winterkompetitie 2008/2009 en de Jaarbekers van het seizoen 2008/2009.
De voorzitter richt een dankwoord tot met name de heren Aalderink en Berendsen
voor het verzorgen van de “prijzentafel”.
B. Voor wat betreft het komende schietseizoen 2009/2010 zijn de hiernavolgende
concoursen aangevraagd cq gepland:
Oktober 2009: Concours (alle disciplines), afdeling Zelhem te Zelhem.
De voorzitter vermeldt tevens dat er misschien ook eind november 2009 nog een
KKG-concours wordt verschoten (is evenwel momenteel nog geenszins zeker).
Vervolgens, in januari 2010, onze jaarlijkse Kampioenschappen.
C. De “ophaaldag” van de schietkaarten van de Zomerkompetitie 2009 is gepland op
zaterdag 25 juli a.s. (de laatste zaterdag in juli).
D. Tijdens de zomermaanden ontvangt elke afdeling wederom een lijst met alle,
namens de betreffende afdeling ingeschreven, schutters (inclusief de nieuwe
klasseringen voor het seizoen 2009/2010).
De afdelingen worden verzocht de (leden)lijsten te controleren en evt. wijzigingen,
middels de daartoe bestemde formulieren, in te dienen bij de ledenadministratie.
E. Namens het hoofdbestuur dankt de voorzitter de betreffende afdelingen voor hun
assistentie bij het vele telwerk en noemt vervolgens de “telafdelingen” voor het
komende seizoen (hij neemt t.z.t. contact op met de betreffende afdeling).
F. De voorzitter meldt dat de deelname aan de onlangs gehouden Kampwedstrijden
van de Winterkompetitie 2008/2009 v.w.b. de discipline LP een “goede” opkomst
kende, de deelname bij de disciplines KKP en KKG was “vrij normaal”, alleen de
opkomst bij de discipline LG was helaas “ronduit bedroevend”.
Een uitsplitsing van deze onlangs verschoten Kampwedstrijden is te vinden op
onze Website.
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G. Alle schutters hebben inmiddels een nieuw lidmaatschapsbewijs (oftewel “pasje”)
ontvangen, de oude pasjes zo mogelijk gaarne retour aan de ledenadministratie.
H. Binnenkort wordt de planning voor het seizoen 2009/2010 opgenomen op onze
Website waardoor men o.a. vroegtijdig kan nazien wanneer b.v. Kampwedstrijden
zijn gepland.
I. De bij de KNSA aangesloten afdelingen ontvangen waarschijnlijk binnenkort een
ledenlijst van de KNSA, verzocht wordt om deze lijst te controleren en een
afschrift hiervan te zenden aan onze ledenadministratie waarna ook wij in het bezit
zijn van alle KNSA-registratienummers van de aangesloten schutters.
Benadrukt wordt dat een en ander slechts bedoeld is voor “intern” gebruik.
J. 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.
K. De voorzitter deelt mede dat binnenkort enkele functiewijzigingen binnen het
hoofdbestuur zullen worden doorgevoerd (worden binnenkort bekend gemaakt).
Zo zal de heer Scheffer, vanwege gezondheidsredenen, aftreden als voorzitter (hij
blijft overigens wel lid van het hoofdbestuur, als bestuurslid).
3. Ingekomen Stukken
De secretaris deelt mede dat via E-mail een afmelding voor deze vergadering is
binnengekomen van de afdelingen Nimrod te Eefde en St. Hubertus te Breedenbroek.
Tevens, via E-mail, een Ingekomen Stuk van St. Hubertus te Breedenbroek.
De letterlijke tekst (inclusief de afmelding) van dit Ingekomen Stuk luidt:
“Bij deze wil ik de afgevaardigde van St. Hubertus Breedenbroek afmelden voor de
volgende ledenvergadering.
Ik wil je ook even doorgeven dat er bij St. Hubertus drie oudere (70+) luchtgeweer
schutters te kennen hebben gegeven niet meer aan de competitie deel te nemen.
Omdat ze niet meer vrijstaand kunnen schieten en OG geen opgelegde schutters toe
laat.
Misschien kun jij in de vergadering voorstellen om schutters boven een bepaalde
leeftijd of handicap opgelegd te laten schieten, komt de schietsport ten goede.
(Vraag maar na bij je naamgenoot en secretaris van de schietbond Dinxperlo –
Gendringen).
Dit is even belangrijk voor een vereniging als goede aandacht voor jeugd schutters.
Gr. Theo Huls.” (einde ingezonden E-mail).
De voorzitter deelt mede dat het hoofdbestuur zich hieromtrent zal beraden en te
zijner tijd met eventuele voorstellen zal komen.
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4. Notulen ALV d.d. donderdag 27 november 2008
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 2008
(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.
6. Jaarverslag 2008
(penningmeester)
Onze penningmeester, de heer Centen, geeft een uiteenzetting omtrent het (zijn)
financieel verslag, in dit geval met betrekking tot het boekjaar 2008.
De vergadering merkt op dat in 2008 de post “presentiegeld” (Lasten, post 8-A)
hoger is dan het bedrag over 2007.
De penningmeester antwoord dat dit het gevolg is van o.a. een meerder aantal
vergaderingen van de jubileumkommissie.
Tevens merkt de vergadering op dat bij de post “afschrijving” (Lasten, post 12-F) een
“extra” bedrag is vermeld.
Hierop antwoordt de penningmeester dat deze keer de Jaarcijfers zijn opgesteld met
behulp van Fons Evers (afdeling W.S.V.).
In eerste instantie is een en ander “niet meegenomen”, doch alles is nu in één keer
afgeschreven.
Tenslotte vraagt de vergadering nog naar de Begroting voor het volgende boekjaar.
Hierop antwoordt de penningmeester dat deze Begroting reeds is behandeld en
vastgesteld tijdens de vorige vergadering.
Na afloop van de discussie hieromtrent gaat de vergadering unaniem akkoord met
het onderhavige financieel verslag over het boekjaar 2008.
De voorzitter dankt de penningmeester voor het jaarlijkse reken- en cijferwerk.
7. Verslag Kaskommissie
De Kaskommissie, bestaande uit de afdelingen ’t Medler te Vorden en Wildenborch
te Vorden, deelt, bij monde van de heer van der Houwen (afdeling Wildenborch),
mede dat de kommissie (lees: penningmeesters van beide voornoemde afdelingen)
de kas en overige bescheiden voor wat betreft het boekjaar 2008 steekproefsgewijs
gecontroleerd heeft en dat men tot de slotsom kwam dat “alles er perfect uitzag”.
De algemene ledenvergadering wordt aanbevolen de jaarstukken, zoals door het
hoofdbestuur aangeboden, te aanvaarden en het hoofdbestuur decharge te
verlenen ten aanzien van het in het boekjaar 2008 gevoerde financieel beheer.
Bovenstaande wordt door de vergadering unaniem overgenomen.
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De voorzitter dankt de kommissie voor de uitgevoerde controlewerkzaamheden
alsmede de vergadering voor het, gedurende het afgelopen boekjaar, in het
hoofdbestuur gestelde vertrouwen.
8. Benoeming nieuwe Kaskommissie
Het hoofdbestuursvoorstel luidt: benoeming van de afdelingen Wildenborch te Vorden
(tweede keer) en Nieuw Leven te Beltrum.
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 bovenstaande personen voor het (andermaal) zitting te willen
nemen in de Kommissie van Beroep.
10. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn tijdens deze vergadering de heren B. Centen en
F. Wormgoor - Dogterom, respectievelijk penningmeester en ledenadministrateur van
onze vereniging.
Met betrekking tot de nog openstaande vacatures(s) heeft het hoofdbestuur de heer
R. Spexgoor van de afdeling Zieuwent bereid gevonden een hoofdbestuursfunctie te
aanvaarden.
Het hoofdbestuursvoorstel luidt: herbenoeming van de heren Centen en Wormgoor –
Dogterom tot hoofdbestuurslid der vereniging alsmede benoeming van de heer R.
Spexgoor tot hoofdbestuurslid der vereniging.
Het hoofdbestuursvoorstel wordt unaniem, en met applaus, door de vergadering
aangenomen.
Vervolgens de Pauze waarin de prijzen worden uitgereikt van de Winterkompetitie
2008/2009 alsmede de Jaarbekers van het seizoen 2008/2009.
Na afloop van de Pauze wordt de secretaris gehuldigd voor het feit dat hij vijfentwintig
jaar geleden toetrad tot het hoofdbestuur (en meteen tot secretaris “gebombardeerd”).
De voorzitter dankt de secretaris voor het vele werk en onderstreept een en ander
middels het aanbieden van o.a. een oorkonde en enkele waardebonnen.
In zijn dankwoord noemt de secretaris het een “grote stap” wanneer iemand meteen
wordt benoemd tot secretaris van een dergelijk grote vereniging (het is aan te bevelen
eerst een periode “mee te kijken” alvorens een “echte” bestuursfunctie te bekleden).
Hij dankt allen die in de afgelopen 25 jaar hebben “meegeholpen” (“met wat dan ook”)
waardoor hij nog steeds met plezier de werkzaamheden verricht.
De vergadering dankt de secretaris middels een applaus.
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11. Jeugdreglement
Tijdens de najaarsvergadering in 2008 is de minimum leeftijd voor luchtschutters
(zowel LG als LP) gewijzigd van veertien jaar naar twaalf jaar.
Uit een vooraf gehouden Enquete bleek dat een aantal bepalingen uit ons WedstrijdReglement niet (of anders) van toepassing zijn op de schutters van 12 t/m 14 jaar.
Hierop heeft het hoofdbestuur een speciaal Jeugdreglement ontworpen hetwelk reeds
op onze site is geplaatst (uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring door de ALV).
Kennelijk heeft het hoofdbestuur de gedachte(n) van de vergadering goed en juist
weergegeven, de vergadering heeft namelijk geen op- of aanmerkingen op het door
het hoofdbestuur voorgestelde Jeugdreglement hetwelk derhalve wordt aangenomen.
12. Limieten discipline LP
Gezien de resp. deelname aan de beide pistooldisciplines werd tijdens de vorige
ledenvergadering een voorstel van het hoofdbestuur aangenomen om, gelijk aan de
discipline KKP, ook bij de discipline LP een vierde klasse in te voeren.
Hierdoor werd, voor de discipline LP, een herziening van zowel de klassegrenzen als
de limieten (Kampioenschappen en Prestatie-Serie) noodzakelijk.
Het hoofdbestuur heeft een voorstel hieromtrent op papier gezet en, tezamen met de
uitnodigingen voor deze vergadering, aan alle afdelingen toegezonden.
De vergadering heeft geen bezwaar tegen het bestuursvoorstel hetwelk derhalve
wordt aangenomen.
13. Elektronische schietbanen
Met ingang van het seizoen 2009/2010 schieten twee afdelingen met behulp van
elektronische schietbanen.
Het betreft de afdelingen Willem Tell te Hengelo (disciplines KKG en KKP) alsmede
St. Hubertus te Breedenbroek (alle disciplines).
Zowel de voorzitter, de secretaris als de heer Claver (afdeling Wilem Tell) geven een
uiteenzetting hieromtrent.
Na afloop van de discussie wordt een voorstel van het bestuur aangenomen om het
seizoen 2009/2010 te bestempelen als “pilot” teneinde te bezien in hoeverre een en
ander in onze reglementen kan cq dient te worden ingepast.
14. Evaluatie jubileum
Namens de jubileumcommissie geeft de heer Wormgoor-Dogterom een uiteenzetting.
Hij deelt mee dat de kommissie binnen de (vooraf opgestelde) begroting is gebleven.
Alles zal (nog) nader worden geëvalueerd waarna tijdens de volgende ALV uitgebreid
verslag zal worden gedaan omtrent de viering van het (gehele) jubileum.
Dat het jubileum bij de afdelingen en schutters goed is overgekomen (en kennelijk
“goed in de smaak is gevallen”) blijkt uit een donderend applaus van de vergadering.
15. Rondvraag
Voor de Rondvraag begint vraagt de voorzitter of alle afdelingen de Presentielijst
getekend hebben (blijkt inderdaad het geval te zijn).
De afd. Heelweg, Eendracht, Zelhem en De Kogel melden zich voor de Rondvraag.
De afdeling Heelweg zou het handig vinden als bij de Jaarcijfers tevens de cijfers van
de Begroting worden vermeld.

5

De penningmeester antwoordt hierop dat dan de Jaarcijfers en de (nieuwe) Begroting
niet van hetzelfde boekjaar zijn.
Iedere afdeling ontvangt jaarlijks zowel de Jaarcijfers van het ene boekjaar als de
Begroting voor het volgende boekjaar, men kan dus te allen tijde e.e.a. nazien.
De afdeling Eendracht stelt (nogmaals) voor om, met name uit kostenoverwegingen,
slechts één keer per jaar een ALV te houden.
Hierop wordt geantwoord dat tijdens de vorige vergadering reeds hieromtrent is
gediscussieerd waarna een hoofdbestuursvoorstel is aangenomen om weldegelijk
twee ledenvergaderingen (ALV’s) per jaar te houden.
Tevens bedankt de afdeling Eendracht de heer Scheffer voor zijn inzet als voorzitter
van de schietvereniging “Oost-Gelderland”.
De vergadering bekrachtigd een en ander middels een oorverdovend applaus.
De afdeling Zelhem heeft een tip voor alle afdelingen.
Omdat er helaas toch altijd nog de nodige “incidenten” te betreuren zijn (gelukkig niet
in onze regio), biedt de KNSA trainingen omtrent veiligheid e.d. aan.
De afdeling Zelhem noemt een en ander “een aanrader” (“ook naar de toekomst toe”).
De voorzitter vindt een en ander een goede zaak, dankt de afdeling Zelhem voor de
tip en roept alle afdelingen op er “hun voordeel mee te doen”.
De afdeling De Kogel heeft nog zo’n tien lidmaatschapsbewijzen niet ontvangen.
De ledenadministrateur verzoekt om, b.v. via E-mail, de namen van de betreffende
schutters door te geven zodat hij een en ander kan nakijken.
16. De voorzitter, de heer Scheffer, dankt eenieder voor de komst en inbreng, wenst
eenieder nog veel schietplezier en sluit de vergadering om 21.50 uur.

De voorzitter,

De secretaris,

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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