
Schietvereniging ,,OOST GELDERLAND” 

Vereniging van sportschutters in dit gebied opgericht op 24 maart 1934 

Koninklijk goedgekeurd en erkend door het ministerie van defensie  

 

1 

 
Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. donderdag 2 7 november 2008 
in zaal ’t Wolfershuus (voorheen Susebeek), Ruurlos eweg 42 te Zelhem. 
 
Aanwezig zijn de hoofdbestuursleden de heren Scheffer, Bruggink, Centen, Heere, 
Aalderink, Berendsen en Wormgoor-Dogterom. 
Alle hoofdbestuursleden zijn derhalve aanwezig. 
 
Tevens zijn aanwezig onze ereleden de heren Holtslag, Kasteel en Kroesen. 
 
Van de 43 aangesloten afdelingen zijn er 31 aanwezig. 
 
1. De voorzitter, de heer Scheffer, opent, met een woord van welkom aan de aanwezigen,  
    de vergadering om 20.05 uur. 
    Een speciaal welkomstwoord wordt gericht tot de aanwezige ereleden. 
    Hij onderstreept het belang van deze vergadering omdat een statutenwijziging wordt  
    voorgesteld, voor het eerst sinds de invoering van deze statuten in 1987. 
 
    Er zijn de hiernavolgende Mededelingen: 

A. De voorzitter deelt mede dat, wegens gezondheidsredenen, mevrouw An Boiten haar 
hoofdbestuurszetel ter beschikking heeft gesteld. 
Het hoofdbestuur heeft mevrouw Boiten inmiddels bedankt voor haar inzet voor onze 
vereniging en dit onderstreept door middel van het aanbieden van een attentie. 
Er is nu dus andermaal een bestuursvacature ontstaan, de voorzitter roept eventuele 
geïnteresseerden op zich bij het hoofdbestuur te melden. 

B. In de Pauze van de vergadering worden de prijzen uitgereikt van de Zomerkompetitie  
2008 alsmede van de Prestatie-Serie 2008 (tot 01 oktober). 

         De voorzitter richt een dankwoord tot met name de heer Wormgoor-Dogterom voor  
         het verzorgen van de “prijzentafel”. 

C. Voor wat betreft het schietseizoen 2007/2008 is reeds een concours verschoten en 
wel bij de afdeling S.IJ.S. te Doetinchem.  
Organisatorisch gezien een goed concours, enkel het totale aantal deelnemers was 
wederom “zeer magertjes”. 

D. Zoals bekend worden in 2009 geen Kampioenschappen verschoten, hiervoor in de 
plaats komen de zgn. Jubileumwedstrijden ter gelegenheid van ons 75-jarig jubileum. 
Verder is er in het voorjaar van 2009 nog geen concours gepland. 

E. Met betrekking tot de assistentie bij het tellen der kaarten vermeldt de voorzitter de 
namen der afdelingen die, volgens schema, aan de beurt zijn voor assistentie bij het 
tellen der kaarten voor de komende rondes van de Winterkompetitie. 
Hij dankt de afdelingen die in de afgelopen periode hebben geholpen bij het tellen 
van de kaarten van zowel de Zomerkompetitie als de eerste ronde Winterkompetitie. 

F. Zaterdag 29 november a.s. opent de afdeling Willem Tell haar nieuwe elektronische 
schietbanen, het hoofdbestuur zal nader bezien of (en in hoeverre) dit van invloed is 
op onze vereniging en dan met name op onze kompetities. 
Het betreft overigens enkel de KKG/KKP-banen, LG/LP-banen blijven als voorheen. 
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Voorlopig beschikt de afdeling Willem Tell evenwel tevens nog over een viertal 
“gewone” schietbanen voor het verschieten van de kaarten voor onze kompetitie(s). 

G. De opkomst tijdens de Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie was, volgens de 
voorzitter, “bemoedigend”, bij alle disciplines was het opkomstpercentage boven 60%. 
Normaal zit het hoofdbestuur altijd te “zeuren” over dit opkomstpercentage, het mag 
dus ook worden gemeld dat e.e.a. “opbeurend” is (schutters: “houden zo !!”). 

H. In 2009 zullen alle lidmaatschapsbewijzen worden vervangen cq vernieuwd, er komt 
nu een nieuw lidmaatschapsbewijs zonder pasfoto (uiteraard ontvangen vanaf nu de 
“nieuwe” schutters gelijk een lidmaatschapsbewijs “nieuwe stijl”). 

     Onze ledenadministrateur, Frank Wormgoor-Dogterom, geeft een korte uiteenzetting . 
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. 
 

2.  Ingekomen Stukken 
    De secretaris deelt mede dat voor deze vergadering een afmelding is binnengekomen  
    van ons erelid de heer Berenpas en van de afdeling Noordijk te Neede (waarbij men  
    heeft aangegeven misschien nog om ca. 22.00 uur te komen). 
    Tevens is er nog een ingezonden brief van de afdeling S.IJ.S., handelend omtrent een  
    voorgenomen jeugdwedstrijd. 
    Genoemde brief zal worden betrokken bij de discussie omtrent agendapunt 10. 
 
3. Notulen ALV d.d. dinsdag 29 mei 2007 
    Vanuit de vergadering komt een vraag omtrent agendapunt 2 I (Mededeling omtrent de  
    waarschuwing met betrekking tot de Walther luchtpistolen). 
    Hierop wordt geantwoord dat wij hieromtrent werden getipt door een van de aangesloten  
    afdelingen, ook is deze waarschuwing opgenomen op de website van de firma Walther). 
    Vanuit de vergadering komen verder 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. 
 
4. Aanneming nieuwe Ledengroep (Artemis – Eefde) 
    Deze afdeling was reeds geruime tijd aangesloten bij onze vereniging doch men zag,  
    mede vanwege het verplichte lidmaatschap van de KNSA, geen meerwaarde in een  
    verder lidmaatschap van onze vereniging waarop het lidmaatschap werd opgezegd. 
    Nu echter “missen” een aantal schutters van Artemis de (winter)kompetitie(s) e.d. van  
    onze vereniging waarop Artemis heeft besloten opnieuw aansluiting te zoeken. 
    De vergadering heeft geen enkel bezwaar tegen een “hernieuwd” lidmaatschap van de  
    afdeling Artemis waarop genoemde afdeling weer wordt ingeschreven op haar “eigen”  
    afdelingnummer (nr. 37), de schutters behouden hun gemiddelde van voor de opzegging. 
 
5. Invoering vierde klasse discipline LP 
    Gezien de resp. deelname aan de beide pistooldisciplines stelt het hoofdbestuur voor  
    om, gelijk aan de discipline KKP, ook bij de discipline LP een vierde klasse in te voeren. 
    Bij de uitnodigingen voor deze vergadering is tevens een bijlage gevoegd waarop e.e.a.  
    door middel van de nodige (deelname)gegevens wordt onderstreept. 
    Het blijkt dat de vergadering geen enkel bezwaar heeft derhalve wordt, met ingang van  
    het schietseizoen 2009 / 2010 ook bij de discipline LP een vierde klasse ingevoerd. 
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6. Aantal Ledenvergaderingen per jaar 
    Tijdens de Rondvraag van de vorige ALV werd gevraagd of het noodzakelijk is om twee  
    ledenvergaderingen per jaar te houden of dat wellicht kan worden volstaan met jaarlijks  
    één ledenvergadering, de jaarvergadering. 
    Het hoofdbestuur stelt echter voor om weldegelijk twee ledenvergaderingen per jaar te  
    houden, teneinde o.a. de: 

A) begroting voor het volgende boekjaar te behandelen 
B) prijsuitreiking te houden 
C) bestuursvoorstellen e.d. te behandelen, zoals nu “minimumleeftijd luchtschutters” en 

“vierde klasse LP” enz., dergelijke voorstellen worden anders pas op de volgende 
jaarvergadering (2009) behandeld, dan is echter het seizoen 2009 / 2010 al gestart. 

    De vergadering kan zich hierin vinden derhalve zullen ook in de toekomst jaarlijks twee  
    ledenvergaderingen worden gehouden. 
 
7. Vergoeding banen bij Kampwedstrijden e.d. 
    Dit betreft een verdere behandeling van een Ingekomen Stuk in de vorige vergadering, 
    waarin werd verzocht om een verhoging van deze vergoeding. 
    Omdat wij, als vereniging, niet beschikken over een eigen accommodatie, zal, ingeval  
    van b.v. Kampwedstrijden, telkens moeten worden uitgeweken naar de accommodatie  
    van een der aangesloten afdelingen, voor het beschikbaar stellen hiervan ontvangt deze  
    afdeling dan (uiteraard) een vergoeding. 
    Het hoofdbestuur heeft hieromtrent navraag gedaan bij enkele overige afdelingen waar  
    Kampwedstrijden gehouden worden en stelt voor de vergoeding te verhogen naar € 5,=  
    per baan / avond, met ingang van de Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie 2009. 
    De vergadering reageert hierop met de vraag cq het verzoek om een en ander reeds in  
    te voeren met ingang van 1 januari 2009 zodat ook de accommodaties waar de komende  
    Jubileumwedstrijden worden verschoten reeds profiteren van deze verhoging. 
    Na enige discussie wordt vervolgens besloten de baanvergoeding te verhogen tot € 5,=  
    per baan / avond met als ingangsdatum 1 januari 2009. 
 
8. Controle hoofdbestuur tijdens concoursen 
    Tijdens de Rondvraag van de vorige ALV werd gevraagd of het nog noodzakelijk is dat  
    elke concoursavond een lid van het hoofdbestuur aanwezig is ter controle. 
    Tegenwoordig wordt elk concours verwerkt met behulp van computer en telmachine e.d.,  
    tevens zal een en ander ongetwijfeld een kostenbesparing opleveren.  
    Het hoofdbestuur heeft zich hieromtrent beraden en komt met het volgende voorstel: 

A) Eerste concoursavond wordt de computer / telmachine e.d. gebracht en de afdeling 
wordt begeleid (“ingewerkt”), de laatste concoursavond wordt e.e.a. weer opgehaald 

B) Tijdens de “tussenliggende” concoursavonden een zgn. “telefonische hulplijn” 
C) Elk hoofdbestuurslid heeft te allen tijde de bevoegdheid tot (tussentijdse) controle 
D) De komende periode bestempelen als “pilot”, vervolgens bezien of o.a. artikel 50 van 

het wedstrijd - reglement dient te worden aangepast 
De vergadering vindt bovenstaande een goed en evenwichtig voorstel hetwelk derhalve 
wordt aangenomen. 

 
9. 75 – jarig jubileum s.v. “Oost-Gelderland” 
    Namens de Jubileumcommissie geeft de heer Wormgoor-Dogterom een uiteenzetting. 
    Hij noemt o.a. de namen en functies van de leden der Jubileumcommissie. 
    Ook geeft hij uitleg omtrent opzet en kosten e.d. van de komende Jubileumwedstrijden. 
    De prijsuitreiking van de Jubileumwedstrijden is tijdens de feestmiddag (21 maart 2009). 
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    De destijds verzonden opgavelijsten (voor zowel Jubileumwedstrijden als feestmiddag)      
    betrof in feite slechts om een indicatie te verkrijgen omtrent het mogelijke totaal aantal  
    deelnemers (Jubileumwedstrijden) en/of het aantal aanwezigen tijdens de feestmiddag. 
    De werkelijke Baanbespreking voor de Jubileumwedstrijden is op 5 januari 2009 en, voor  
    wat betreft de (definitieve) opgave voor de feestmiddag worden, te zijner tijd, nogmaals  
    opgaveformulieren naar de aangesloten afdelingen verzonden. 
    Benadrukt wordt dat de feestmiddag is bestemd voor alle aangesloten schutters doch  
    evenwel zonder partners. 
    Het blijkt dat voor een aantal aanwezigen niet geheel duidelijk is wie voor de kosten van  
    de feestmiddag “opdraait” (vermeld werd een bedrag ad € 25,= per persoon/aanwezige). 
    Hierop wordt geantwoord dat dit niet is bedoeld als b.v. “entreegeld” voor de aanwezige  
    schutters doch deze prijs wordt aan de vereniging (jubileumcommissie) berekend. 
    Voor schutters is een en ander dus gratis al is een “vrije” gift uiteraard van harte welkom. 
     
10. Minimum leeftijd luchtschutters 
    Bij de uitnodiging voor deze vergadering is tevens de einduitslag gevoegd van de  
    hieromtrent gehouden Enquete..  
    Het hoofdbestuur heeft deze Enquête grondig geanalyseerd en stelt voor: 
    A)  Minimum leeftijd verlagen naar 12 jaar en geen jeugdklasse invoeren 

B) LG-schutters <14 jaar mogen opgelegd schieten (KNSA-model)  
C) Normale deelname aan kompetities en wedstrijden van schutters <14 jaar   
D) Schutters <14 jaar uitsluitend onder begeleiding van “senior - schutter(s)” betreffende 

afdeling 
E) Tijdens concoursen en wedstrijden schieten schutters <14 jaar zo mogelijk tussen 

19.00 en 20.00 uur 
F) Komende periode (t/m seizoen 2009 / 2010) bestempelen als “pilot”, daarna bezien of 

het wedstrijd - reglement dient te worden aangepast 
    Tevens wordt hierbij de ingezonden brief van de afdeling S.IJ.S. behandeld (zie punt 2). 
    Omwille van de volledigheid van de notulen onderstaand de volledige weergave van de  
    ingezonden brief:  
 

“ BESTUURDER     JEUGDLEIDER     GEÏNTERESSEERDE 
 

JEUGDWEDSTRIJD 
 
    Tijdens ons jubileumconcours is uitvoerig gesproken over het jeugdschieten in de regio.     
    Duidelijk is geworden dat er diverse verenigingen zijn met een of meerdere jeugdleden. 
    Om deze jeugdleden kennis te laten maken met elkaar en de schietsport in het algemeen  
    lijkt het ons buitengewoon zinvol een speciale jeugdwedstrijd te organiseren voor LG/LP. 
    Daarom roep ik een ieder op deel te nemen aan deze wedstrijd op zondag 28 december  
    2008 (4e kerstdag). 
    Onze accommodatie is open om 10.00 uur en wij sluiten om 13.00 uur. 
    Iedereen kan deelnemen, ook schutters die nog opgelegd schieten. 
    Wij maken een klasse-indeling en zorgen voor de organisatie en de prijzen. 
    Neemt Schietbond Oost-Gelderland de kosten voor haar rekening? 
     
    Met vriendelijke groet,  Jan Korten,  Schietvereniging S.IJ.S.,  Doetinchem. 
 
    PS.: Is het mogelijk deze uitnodiging te behandelen tijdens de vergadering op donderdag 
    27-11-2008 bij het onderwerp jeugdschieten? “ (einde ingezonden brief). 
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    Uiteraard juicht zowel het hoofdbestuur als de vergadering het toe dat een der afdelingen     
    bereid is een (eerste) jeugdwedstrijd te organiseren. 
    De vergadering vraagt of de jeugdleden van b.v. 12 en 13 jaar de volledige contributie en 
    inleggelden e.d. zullen moeten betalen, waarop de voorzitter antwoordt dat voor deze  
    groep schutters nog nadere tarieven e.d. zullen worden bekend gemaakt. 
    Op de vraag van de voorzitter of er verder nog vragen omtrent het bestuursvoorstel e.d.  
    zijn, komt vanuit de vergadering geen reactie, het voorstel wordt derhalve aangenomen. 
    Uiteraard onder voorbehoud van het volgende agendapunt alwaar een statutenwijziging  
    wordt voorgesteld, indien deze statutenwijziging niet wordt aangenomen, is natuurlijk ook  
    bovenstaand voorstel “van tafel” en blijft alles bij “het oude”. 
 
11. Voorstel tot wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement 
    Zoals gezegd, naar aanleiding van het vorige agendapunt, is een aanpassing van onze  
    statuten vereist. 
    In de huidige statuten staat beschreven dat men, om als luchtschutter ingeschreven te  
    kunnen worden, minimaal veertien jaar oud moet zijn. 
    Het hoofdbestuur stelt een wijziging van de huidige statuten voor alsmede een hiermede  
    verband houdende wijziging van het huishoudelijk reglement (tevens wordt, “nu we toch  
    bezig zijn”) voorgesteld enkele overige artikelen van onze statuten te wijzigen. 
    Bij de uitnodiging voor deze vergadering zijn tevens de bedoelde artikelen (zowel huidig  
    als nieuw) bijgevoegd, alsmede de statutaire procedure ingeval van statutenwijziging en  
    de wijze van stemmen (respectievelijk artikel 19 en 15, zie statuten). 
    Het totaal aantal zgn. “Kiesmannen” bij onze vereniging bedraagt momenteel 106. 
    Het totaal aantal aanwezige Kiesmannen dient dus minstens 2/3 x 106 = 71 te zijn.     
    Helaas is op dit moment het benodigde aantal Kiesmannen (net) niet aanwezig daarom  
    roept het hoofdbestuur, bij monde van de heer Wormgoor-Dogterom, de afdelingen op  
    om nog schutters te bellen teneinde er voor te zorgen dat we wel voldoen aan het in de  
    statuten gestelde (minimum) aantal van 71 Kiesmannen (oproep geldt uiteraard alleen  
    voor die afdelingen welke (nog) niet met het totaal aantal Kiesmannen aanwezig zijn). 
    Dit teneinde te voorkomen dat tijdens deze vergadering geen besluit genomen kan  
    worden en we binnenkort weer ter vergadering bijeen zitten.  
    Vervolgens worden meteen de nodige (mobiele) telefoons gepakt en wordt “rondgebeld”  
    dan wel worden enkele Kiesmannen opgehaald. 
    Om niet te lang te hoeven wachten wordt hierop besloten om eerst de agendapunten 12  
    en 13 te behandelen om dan straks terug te keren naar agendapunt 11. 
    Na dus eerst enkele andere agendapunten te hebben behandeld wordt wederom “geteld”  
    hoeveel Kiesmannen aanwezig zijn, het huidige aantal nu aanwezigen bedraagt 74. 
    Hiermede wordt dus wel voldaan aan artikel 19 van onze statuten en kan “veilig” worden  
    gestemd omtrent de door de hoofdbestuur voorgestelde wijzigingen. 
    De secretaris geeft vervolgens een uiteenzetting omtrent de te volgen procedure waarbij  
    de hoofdbestuursleden Aalderink en Berendsen worden “benoemd” tot “stemkommissie”. 
    De uitslag van de stemming voor wat betreft de wijzigingen der reglementen is als volgt: 
    Artikel 6   der statuten: Voor:  70 Tegen:  3 Blanco:  1 
    Artikel 9   der statuten: Voor:  69 Tegen:  3 Blanco:  2 
    Artikel 12 der statuten: Voor:  71 Tegen:  3 Blanco:  0 
    Artikel 3   huish. regl.: Voor: 70 Tegen:  2 Blanco:  2 
    Naar aanleiding van bovenstaande uitslag kan dus worden geconcludeerd dat alle  
    voorgestelde wijzigingen zijn aangenomen. 
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    Benadrukt wordt dat de wijzigingen der statuten slechts rechtsgeldig wordt nadat een  
    notariële akte hiervan is opgemaakt. 
    Het hoofdbestuur zal in de komende periode trachten een “goedkope” notaris te vinden. 
 
12. Contributie en Inleggelden 
    Het hoofdbestuur stelt, met ingang van 1 januari 2009, onderstaande aanpassingen voor: 
    Inleggeld Winterkompetitie: van € 3,20  naar  € 3,50 
    Inleggeld Zomerkompetitie: van € 2,70  naar  € 3,00 
    Inleggeld Prestatie-Serie: van € 2,70  naar  € 3,00 
    Tevens stelt het hoofdbestuur voor om, m.i.v. 2010, alles (Contributie en Inleggelden en      
    Baanvergoeding e.d.) jaarlijks te indexeren volgens het prijsindexcijfer. 
    Onze penningmeester, de heer Centen, geeft een uiteenzetting hieromtrent. 
    Na afloop van de discussie hieromtrent blijkt dat de vergadering akkoord gaat met de  
    door het hoofdbestuur voorgestelde wijzigingen (zowel verhogingen als indexatie), het  
    hoofdbestuursvoorstel wordt derhalve aangenomen. 
 
13. Concept – Begroting 2009 
    De penningmeester geeft een uiteenzetting omtrent de opgestelde begroting voor 2009. 
    Zo wordt voor 2009 geen bedrag begroot voor “Kampioenschappen” omdat er volgend  
    jaar geen Kampioenschappen zullen worden verschoten (wel jubileumwedstrijden doch  
    dit komt “voor rekening van” de Jubileumcommissie). 
    Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat, voor wat betreft de “rekening 2007” (Baten)  
    nihilbedragen worden vermeld. 
    De penningmeester beaamt dat dit inderdaad niet juist is (kan zijn) en deelt mede dat de  
    juiste bedragen ongeveer zijn als vermeld bij de begroting 2008. 
    Tevens geeft de penningmeester nog de nodige uitleg omtrent ons “Jubileumfonds”, nu  
    van wezenlijk belang met het oog op ons komende jubileum. 
    Na afloop van de discussie blijkt dat de vergadering akkoord gaat met de door het   
    hoofdbestuur voorgestelde Concept-Begroting 2009 hetwelk dus wordt aangenomen als  
    zijnde “Begroting 2009”. 
 
14. Rondvraag 
    Voor de Rondvraag melden zich de afdelingen Prins Bernhard en Sagittarius. 
    De afdeling Prins Bernhard heeft een tweetal vragen aan Frank Wormgoor-Dogterom  
    (in zijn functie als jubileumcommissielid en/of ledenadministrateur). 
    De eerste vraag betreft een “tip”, de afdeling zou het verstandig vinden om, tijdens de  
    feestmiddag op 21 maart 2009, b.v. een melkbus bij de ingang te plaatsen opdat de  
    aanwezigen een “vrije” gift hierin kunnen deponeren. 
    Uiteraard wordt deze tip in dank aanvaard doch een en ander is al door de commissie  
    besproken (“de bus staat al klaar”). 
    De tweede vraag handelt omtrent de nieuwe lidmaatschapsbewijzen. 
    De afdeling vraagt of een en ander wordt verzonden naar de afdelingen dan wel naar de  
    schutters persoonlijk. 
    Indien de nieuwe pasjes worden verzonden naar de afdelingen stelt men voor om dit b.v.  
    te combineren met b.v. een breng / haalronde Winterkompetitie of iets dergelijks (scheelt  
    natuurlijk enorm in portokosten). 
    De heer Wormgoor-Dogterom antwoordt dat het hoofdbestuur uiteraard zal trachten om  
    de pasjes op een “zo goedkoop mogelijke” manier bij de afdelingen te bezorgen. 
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    De afdeling Sagittarius vraagt naar de oplage van de uit te brengen jubileumkrant. 
    Geantwoord wordt dat, vanwege het hoge kostenaspect van een dergelijke krant, alle  
    aangesloten afdelingen slechts b.v. een tweetal exemplaren zullen ontvangen.  
    Uiteraard worden de afdelingen verzocht deze jubileumkrant voor de schutters ter inzage  
    te leggen (de jubileumkrant wordt overigens ook opgenomen op onze website). 
 
11. De voorzitter, de heer Scheffer, dankt eenieder voor de komst en inbreng, wenst  
    eenieder nog veel schietplezier en sluit de vergadering om 22.50 uur. 
 
 
De voorzitter,             De secretaris, 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze Pauze van deze vergadering worden de prijzen uitgereikt van de Zomerkompetitie 
2008 alsmede van de Prestatie-Serie 2008 (tot 01 oktober). 
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