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Notulen Algemene Ledenvergadering, dinsdag 31 mei 2 011,  
in zaal ’t Wolfershuus, Ruurloseweg 42 te Zelhem. 
 
 
Aanwezig: de hoofdbestuursleden de heren Centen, Bruggink Spexgoor, Scheffer       
en Aalderink.  
Afwezig met kennisgeving: de hoofdbestuursleden de heren Berendsen en Heere. 
 
Tevens zijn aanwezig de ereleden de heren Berenpas, Holtslag, Kasteel en Kroesen. 
 
Van de 39 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. De voorzitter deelt mede dat, met kennisgeving, de hoofdbestuursleden de heren 
Berendsen en Heere afwezig zijn. 

B. Tijdens de Pauze van deze vergadering worden de prijzen uitgereikt van de 
Winterkompetitie 2010/2011, de Kampioenschappen 2011 en de Jaarbekers van 
het seizoen 2010/2011. 
De voorzitter richt een dankwoord tot met name de heren Aalderink en Berendsen 
voor het verzorgen van de “prijzentafel”. 

C. Voor wat betreft de planning voor het komende schietseizoen 2011/2012 is een en 
ander nog ietwat onzeker, zo gauw de planning bekend is cq wordt zal dit o.a. via 
de website worden bekendgemaakt. 
Uiteraard worden in januari 2012 wel de jaarlijkse Kampioenschappen verschoten. 

D. De “ophaaldag” van de schietkaarten van de Zomerkompetitie 2011 is gepland op 
zaterdag 30 juli a.s. (de laatste zaterdag in juli). 

E. Tijdens de zomermaanden ontvangt elke afdeling wederom een lijst met alle, 
namens de betreffende afdeling, ingeschreven schutters (inclusief de nieuwe 
klasseringen voor het seizoen 2011/2012).      
De afdelingen worden verzocht de (leden)lijsten te controleren en evt. wijzigingen, 
middels de daartoe bestemde formulieren, in te dienen bij de ledenadministratie. 

F. Namens het hoofdbestuur dankt de voorzitter de betreffende afdelingen voor hun 
assistentie bij het vele telwerk. 

G. De voorzitter meldt dat de deelname aan de onlangs gehouden Kampwedstrijden 
van de Winterkompetitie 2010/2011 bij de meeste disciplines “niet al te best” was. 
Enkel de discipline LP kende (wederom) een hoge opkomst met 19 van de in 
totaal 20 uitgenodigde schutters (waarbij de schutter dit niet heeft gekampt zich 
“keurig” heeft afgemeld). 
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Een uitsplitsing, zowel per klasse(groep) als per afdeling, van deze onlangs 
verschoten Kampwedstrijden is te vinden op onze website.  

H. De voorzitter deelt, naar aanleiding van een vraag tijdens de Rondvraag van een 
vorige ALV omtrent evt. “gezamenlijke” schiettrainingen, mede dat dit nog een 
onderwerp van discussie is, nadere informatie hieromtrent volgt te zijner tijd.  

I. Tot slot onderstaand een gedeelte van de “openingsspeech” van onze voorzitter:   
“In deze vergadering komt het “Wel en Wee” van het afgelopen jaar van onze  
vereniging aan de orde. 
Ook wordt het wedstrijdprogramma voor dit jaar weer besproken. 
Naast ons eigen wedstrijdprogramma Winterkompetitie en Zomerkompetie (incl. 
Kampwedstrijden), Prestatie – Serie, Kampioenschappen en, voor de eerste keer 
Opgelegd – Luchtgeweer, werd er de afgelopen jaren door enkele verenigingen 
een concours georganiseerd. 
November 2010 bij s.v. S.IJ.S. en de afdeling De Kogel uit Stokkum had ook een 
concours georganiseerd in februari 2011 maar dat werd helaas, door te weinig 
deelname, afgelast. 
Wij, als hoofdbestuur, kunnen de leden alleen oproepen om aan wedstrijden deel 
te nemen, de taak van een afdelingsbestuur is om hun eigen leden te motiveren 
om aan deze wedstrijden deel te nemen. 
De laatste jaren lieten de verenigingen cq afdelingen ons een beetje in de steek 
voor wat betreft het organiseren van wedstrijden en wat erger is: de deelname. 
En niet alleen de deelname aan wedstrijden. 
Zo hebben de afgelopen jaren diverse afdelingen een receptie gehouden vanwege 
een jubileum. 
Op de receptie van Diana Dames waren in totaal nog acht van de aangesloten 
afdelingen vertegenwoordigd, op de receptie van de afdeling Wilhelmina waren dit 
er nog slechts zes en tijdens de laatste receptie van de afdeling De Kogel waren 
slechts vier afdelingen aanwezig (afdelingen waarvan ook een hoofdbestuurslid 
aanwezig was, toeval ??……of een kwestie van motivatie ?? noot secretaris). 
Zo ook de aanwezigheid op een Algemene Vergadering (ALV), op de laatste ALV 
(december 2010) waren er van de 40 verenigingen slechts 21 aanwezig (al moet 
hier worden bij vermeld dat de slechte weersomstandigheden zeker niet 
bijdroegen aan een hoge(re) opkomst). 
Het is overigens niet verplicht dat er alleen hoofdbestuursleden naar zo’n ALV 
komen, ook “gewone” leden (schutters) zijn van harte welkom. 
Dus als er van het afdelingsbestuur niemand aanwezig kan zijn, vraag dan één of 
twee van de leden van uw vereniging om naar de vergadering te komen. 
Veel verenigingen roepen: We vergrijzen!  Dat klopt. 
Om jeugd bij een vereniging te krijgen moet je als afdeling “investeren”. 
Dat is niet altijd even gemakkelijk, dat kost tijd en geduld. 
Ze komen meestal niet vanzelf! 
En als je meent dat je ze bij de vereniging hebt gaan ze weer. 
Het gezegde “niet geschoten is altijd mis” is hier erg van toepassing. 
Er zijn verenigingen waar het wel lukt, vraag eens hoe zij dat doen. 
De organisatie van Jeugdwedstrijden is de laatste jaren in een stijgende lijn, ik heb 
begrepen dat er al weer nieuwe data voor jeugdwedstrijden in aantocht zijn. 
Want van de jeugd moeten we het hebben, dat is onze toekomst! 
Het hoofdbestuur doet er alles aan om onze vereniging zo goed mogelijk te laten 
functioneren maar kan dit niet alleen! 
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Alle leden kunnen onze Website bezoeken. 
Als je je E-mail adres doorgeeft aan onze Webmaster word je op de hoogte 
gehouden zodra er nieuws (b.v. een uitslag) op de site staat. 
Als je wilt dat de leden van je vereniging die informatie ook snel te zien krijgen laat 
dan één van de bestuursleden deze dan even uitprinten en in het schietlokaal 
leggen, sneller kan niet. 
Daar kan geen blad als de “Schietsport” tegen op (verscheen slechts 3x per jaar). 
Hoe je je moet aanmelden om informatie snel te krijgen staat op de “Homepage” 
van onze site (www.svoostgelderland.nl).” 

 
3. Ingekomen Stukken 
    De secretaris deelt mede dat via E-mail afmeldingen voor deze vergadering zijn  
    binnengekomen van de afdelingen Nimrod, Diana Dames en St. Hubertus. 
 
4. Notulen ALV d.d. donderdag 02 december 2010 
    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 2010  (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. 
    De voorzitter vermeldt nog dat het Jaarverslag over 2010 te zijner tijd (tevens) zal  
    worden opgenomen op onze website waardoor een en ander nog toegankelijker is cq  
    wordt voor o.a. alle schutters van de s.v. “Oost – Gelderland”. 
 
6. Jaarverslag 2010  (penningmeester) 
    De penningmeester, de heer Spexgoor, geeft een uiteenzetting omtrent het financieel  
    verslag, in dit geval met betrekking tot het boekjaar 2010. 
    Zo is, vanwege een “ombuiging” door het hoofdbestuur teneinde de kosten “in de  
    hand te houden”, voor wat betreft de post “presentiegeld” het bedrag nihil en is de  
    post “reiskosten” hoger (had helaas echter een “averechts” effect, het hoofdbestuur  
    heeft inmiddels deze, achteraf bezien, foutieve ombuiging reeds teruggedraaid). 
    De vergadering merkt op dat voor de post “onkosten Gas Water en Elektra” (“Lasten”  
    7-E) niets is begroot terwijl er toch een bedrag is uitgegeven. 
    De penningmeester antwoordt hierop dat dit in feite de huur van ons “kantoor” is. 
    In het verleden hebben we steeds “voor niks” gebruik mogen maken van dit kantoor  
    (ten huize van ons hoofdbestuurslid de heer Scheffer) doch besloten is om hier toch  
    jaarlijks een bedrag voor te reserveren. 
    In het bedrag voor 2010 is tevens een bedrag voor 2009 opgenomen (terugwerkende  
    kracht dus, vandaar dat het bedrag voor 2010 ietwat fors is). 
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    Na afloop van de discussie blijkt dat geen der aanwezigen enige op- of aanmerking  
    heeft omtrent zowel de “Baten” en “Lasten” alsmede omtrent de “Balans” over 2010.   
    De vergadering is dan ook unaniem, en met applaus, akkoord met het onderhavige  
    financieel verslag over het boekjaar 2010.  
    De voorzitter dankt de penningmeester voor het jaarlijkse reken- en cijferwerk. 
 
7. Verslag Kaskommissie 
    De Kaskommissie (afdelingen Het Gouden Oog te Harreveld en Harfsen te Harfsen) 
    deelt, bij monde van de vertegenwoordiger van de afdeling Harfsen, mede dat de  
    kommissie (lees: penningmeesters van beide voornoemde afdelingen) de kas en  
    overige bescheiden voor wat betreft het boekjaar 2010 steekproefsgewijs heeft 
    gecontroleerd en dat men geen bijzonderheden heeft “ontdekt” (“alles zag er netjes    
    en verzorgd uit”, citaat afdeling Harfsen).  
    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 2010 gevoerde financieel beheer. 
    Bovenstaande wordt door de vergadering unaniem overgenomen, het hoofdbestuur  
    (lees penningmeester) wordt vervolgens gedéchargeerd voor haar in het boekjaar  
    2010 gevoerde financieel beheer. 
    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 Harfsen te Harfsen  
    (tweede keer) en D.S.V. te Doetinchem. 
    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. Voorstel tot verhoging contributie 
    De voorzitter geeft ook hier een uiteenzetting. 
    Gezien de financiële situatie van onze vereniging (zie agendapunt 6) stelt het  
    hoofdbestuur een contributieverhoging voor. 
    Momenteel bedraagt de contributie € 7,50 (afgelopen jaren verhoogd met de  
    jaarlijkse indexering) per schutter per jaar. 
    Het hoofdbestuur stelt voor om, met ingang van 2012, de contributie te verhogen   
    naar € 10,= per schutter per jaar (met ook hier weer een jaarlijkse indexering). 
    In feite is een verhoging van de contributie tijdens de vorige ALV al min of meer  
    aangekondigd (zie notulen van de betreffende ALV). 
    De vergadering vraagt of een verhoging van € 2,50 wel voldoende is. 
    De voorzitter antwoordt hierop dat men “intern” bezig is met enkele “bezuinigingen”  
    (o.a. met betrekking tot de schietkaarten alsmede het nummeren hiervan). 
    Met inbegrip van nog enkele “ombuigingen” hoopt het hoofdbestuur het financiële  
    plaatje toch rond te krijgen. 
    Tevens wil het hoofdbestuur niet gelijk een al te forse verhoging, in de komende jaren  
    zal blijken of deze verhoging voldoende effect sorteert. 
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    Na afloop van de discussie wordt het hoofdbestuursvoorstel unaniem aangenomen  
    en wordt, met ingang van 2012, de contributie dus € 10,= per schutter per jaar (wordt  
    ook nu weer jaarlijks verhoogd met de jaarlijkse indexering). 
 
 10. 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. 
 
11. Bestuursverkiezing 
    Aftredend en herkiesbaar zijn tijdens deze vergadering de hoofdbestuursleden de  
    heren G.J. Aalderink en W.G. Bruggink, respectievelijk 2e penningmeester en  
    secretaris van onze vereniging. 
    Aftredend en niet herkiesbaar is hoofdbestuurslid de heer Berendsen. 
    Met betrekking tot de nog openstaande vakatures heeft het hoofdbestuur de heer       
    S. (Sander) Ruumpol van de afdeling Wilhelmina te Ruurlo bereid gevonden een  
    hoofdbestuursfunctie te aanvaarden. 
    Het hoofdbestuursvoorstel luidt: herbenoeming van de heren Aalderink en Bruggink  
    alsmede benoeming van de heer Ruumpol tot hoofdbestuurslid der vereniging.   
    Dit voorstel wordt unaniem, en met applaus, door de vergadering aangenomen. 
    De voorzitter dankt genoemde heren voor het (wederom) aanvaarden van (weer) een  
    nieuwe zittingsperiode in het hoofdbestuur. 
    Tevens bedankt hij de heer Berendsen voor zijn bijdrage in het zo goed mogelijk laten  
    functioneren van onze vereniging tijdens zijn periode in het hoofdbestuur. 
    Tevens benadrukt de voorzitter dat nog enkele hoofdbestuursfuncties vacant zijn, bij  
    eventuele interesse in een hoofdbestuursfunctie kan men contact met hem opnemen. 
 
12. Opgelegd – LG  
    Doel is om met name onze “oudere” schutters te behouden voor de schietsport (veel  
    van deze schutters “haken af” omdat de ogen minder worden e.d.) en tevens om te  
    voorkomen dat de “mindere” schutters niet meer deelnemen vanwege een, volgens  
    deze schutters, laag gemiddelde waardoor men evenredig laag geklasseerd wordt. 
    De kommissie gaat uit van de volgende criteria: deelname aan opgelegd – LG staat  
    open voor schutters (alle disciplines) van 60 jaar en ouder alsmede LG-schutters  
    (Staand Vrije Hand) met een (seizoen)gemiddelde van 30,0 of lager.  
    De voorzitter geeft een uiteenzetting omtrent het Opgelegd Luchtgeweer schieten  
    waarvoor het schietseizoen 2010/2011 is aangemerkt als “pilot” (oftewel proef). 
    Het hoofdbestuur is van plan om b.v. tijdens de komende ALV een voorstel te  
    lanceren hoe een en ander mogelijk kan worden ingepast in ons wedstrijdbeleid. 
    De vergadering heeft nog een vraag omtrent de bepaling dat meerdere schutters nu  
    “dubbele” kaarten (moeten) schieten (zowel Staand Vrije Hand als Opgelegd). 
    De voorzitter antwoordt (nogmaals) hierop dat dit is gedaan om de discipline LG  
    (Staand Vrije Hand) te beschermen en, vooralsnog, enkel de pilotperiode geldt.  
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    Indien veel LG – schutters “overstappen” naar het Opgelegd –  LG gaat dit ten koste  
    van het Staand Vrije Hand schieten en wordt het schier onmogelijk om b.v. nog een  
    “echte” Winterkompetitie te organiseren (“we hebben nu reeds een minimum aan      
    LG – korpsen, dit zou dan alleen nog maar minder worden”). 
    Tevens vraagt één der aanwezige afdelingen om de minimumleeftijd te verlagen naar  
    b.v. 55 jaar (één van de schutters van deze afdeling is momenteel 56 jaar en kan cq  
    mag om medische redenen niet meer LG Staand Vrije Hand schieten). 
    De voorzitter antwoordt hierop dat in een dergelijk geval de afdeling een verzoek kan  
    indienen om Opgelegd – LG te mogen schieten (schutter ontvangt een machtiging). 
 
Vervolgens de Pauze waarin de prijzen worden uitgereikt van de Winterkompetitie 
2010/2011, de Kampioenschappen 2011 en de Jaarbekers van het seizoen 2010/2011. 
 
13. Rondvraag 
    Voor de Rondvraag begint vraagt de voorzitter of alle afdelingen de Presentielijst  
    getekend hebben (blijkt inderdaad het geval te zijn). 
    De afdelingen Pr. Bernhard, Vios en Willem Tell melden zich voor de Rondvraag.  
    De afdeling Pr. Bernhard stelt dat veel afdelingen de moeite niet nemen om naar een  
    ALV te komen en stelt voor om de boete (bij niet verschijnen) te verhogen naar b.v.   
    € 10,= bij afmelding en € 20,= indien men zich niet heeft afgemeld. 
    Een der aanwezige afdelingen stelt dat een en ander niet zo negatief benaderd dient  
    te worden, “we kunnen de afdelingen niet dwingen om naar een ALV te komen”.     
    De afdeling Pr. Bernhard bedoelt dit ook niet negatief, alle afdelingen die hier zijn  
    nemen echter wel de moeite om te komen, de overigen denken vaak: “betaal die vijf  
    euro maar dan zijn we er van af” (citaat afdeling Pr. Bernhard). 
    Het hoofdbestuur zegt toe zich hieromtrent te zullen beraden en te zijner tijd met een  
    voorstel ter tafel zal komen. 
    Tevens stelt de afdeling Pr. Bernhard, o.a. mede in het kader der bezuinigingen, de  
    50%-regeling (welke voorschrijft dat bij een wedstrijd minimaal 50% van het inleggeld  
    dient te worden besteed aan prijzen) ter discussie. 
    Ook dit zal door het hoofdbestuur nader worden bekeken, “we komen er op terug”.  
    De vraag van de afdeling Vios is kennelijk reeds behandeld cq “opgelost”. 
    De afdeling Willem Tell heeft een vraag omtrent de (hun) jaarlijkse KKG50-meter  
    wedstrijd (om de OG – plakette). 
    De afdeling heeft een voorstel ingediend voor (de data van) het verschieten van deze  
    wedstrijd doch hierop nog geen antwoord ontvangen. 
    Geantwoord wordt dat een en ander nog afhangt van de definitieve planning voor het  
    komende seizoen en dat een definitief antwoord zo spoedig mogelijk volgt. 
    Vanuit de vergadering komt nog de “tip” om in een dergelijk geval de betreffende  
    afdeling b.v. een “ontvangstmail” te zenden met de mededeling dat we (hoofdbestuur)  
    er zo spoedig mogelijk op zullen reageren (waardoor duidelijk is dat de betreffende  
    mail is binnengekomen). 
 
14. 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. 
 
 
De voorzitter,                 De secretaris,  


