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Vereniging van sportschutters in dit gebied opgericht op 24 maart 1934 

Koninklijk goedgekeurd en erkend door het ministerie van defensie  
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Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. donderdag 01 december 2016 
in zaal ’t Wolfershuus, Ruurloseweg 42 te Zelhem. 
 

 

Aanwezig: de hoofdbestuursleden de heren Centen, Bruggink, Spexgoor, Scheffer, Heere. 

Tevens is aanwezig aspirant-hoofdbestuurslid de heer Doornink van de afdeling Halfweg. 

Afwezig met kennisgeving: de hoofdbestuursleden de heren Ruumpol en Derksen. 

 

Tevens zijn aanwezig onze ereleden de heren Berenpas, Holtslag en Kasteel. 

 

Van de 33 aangesloten afdelingen zijn er 28 aanwezig. 

 

 

1. De voorzitter, de heer Centen, opent, met een woord van welkom aan de aanwezigen,  

    de vergadering om 20.05 uur. 

    Een speciaal woord van welkom wordt gericht tot de aanwezige ereleden. 

    De voorzitter deelt mede dat ons aspirant-hoofdbestuurslid de heer Doornink van de  

    afdeling Halfweg vooralsnog plaats heeft genomen aan een tafel die een meter van de  

    bestuurstafel is geplaatst. Indien tijdens de volgende Jaarvergadering de heer Doornink  

    wordt aangenomen als hoofdbestuurslid worden de tafels aan elkaar geschoven. 

    Gelukkig zien alle aanwezigen de “grap” ervan in. 

    Tevens is er aan de bestuurstafel één “vrije” stoel omdat nog (minstens) één vacature in  

    het hoofdbestuur openstaat. 

 

2. Er zijn de hiernavolgende Mededelingen: 

A. De voorzitter deelt mede dat, met kennisgeving, de hoofdbestuursleden de heren 
Ruumpol en Derksen alsmede ons erelid de heer Kroesen afwezig zijn. 

B. In de Pauze van de vergadering worden de prijzen uitgereikt van de Zomerkompetitie  

2016 alsmede van de Prestatie - Serie 2016 (tot 01 oktober).                                             

De voorzitter richt een dankwoord tot de heren Spexgoor en Ruumpol voor het  

verzorgen van de weer “goed gevulde prijzentafel”.      

C. Dit seizoen zijn reeds twee concoursen verschoten. 

Het eerste concours betrof een concours voor de luchtdisciplines en werd 
georganiseerd door de afdeling Halfweg en werd verschoten van 25 t/m 27 oktober. 

Met een totale deelname van 108 schutters was de deelname goed. 

De deelname per discipline was 28 LG-vrije hand, 33 LP en 47 LGO. 

De organiserende afdeling alsmede het hoofdbestuur en, minstens zo belangrijk, de 
deelnemende schutters, spraken van een goed en geslaagd luchtconcours. 

Het tweede concours werd vorige week verschoten en betrof een concours voor de 
disciplines KKG en KKP en werd georganiseerd door de afdeling S.IJ.S. 

De definitieve cijfers (aantal deelnemers en uitslag e.d.) volgen zo spoedig mogelijk. 
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D. De planning van concoursen en wedstrijden voor wat betreft (de rest van) het seizoen 
2016/2017 is als volgt: 

Woensdag 14 en donderdag 15 december 2016: KKG-50m wedstrijd afdeling Willem 
Tell om de door s.v. “Oost-Gelderland” destijds beschikbaar gestelde “O-G-plaquette”. 

Januari 2017: Kampioenschappen 2017 van de s.v. “Oost-Gelderland”. 

De Kampioenschappen worden verschoten op de banen van de afdeling Het Gouden 
Oog te Harreveld met als prettige bijkomstigheid dat genoemde afdeling beschikt over 
afgescheiden KKP-banen waardoor de disciplines KKG en KKP op dezelfde dagen 
kunnen worden verschoten. 

De indeling is als volgt: Maandag 16 t/m woensdag 18 januari de disciplines LG, LP 
en LGO en de disciplines KKG en KKP worden verschoten op vrijdag 20 januari en 
van maandag 23 t/m woensdag 25 januari. 

Benadrukt wordt dat er ook in 2017 op de beide woensdagmiddagen geschoten kan 
worden (dus op woensdagmiddag 18 januari LG, LP en LGO en op woensdagmiddag 
25 januari KKG en KKP). 

Eind april volgen dan nog de Kampwedstrijden van de Winterkompetitie 2016/2017. 

E. De opkomst tijdens de Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie was deze keer weer 
op het “oude niveau” met respectievelijk 53% (60%) voor KKG, 61% (86%) voor LG, 
slechts 43% (60%) voor KKP, 70% (79%) voor LP en 62% (89%) voor LGO.  

Tussen haakjes de opkomst bij de Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie in 2015. 

Het totaal percentage “kampers” kwam hierdoor uit op 57% en scoorde daarmee  een 
beduidend lager percentage dan in 2015 toen een totaal percentage kampers werd 
behaald van maar liefst 75%. 

F. 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 2016, was 55,7 jaar tegen 54,3 jaar per eind 
oktober 2015, 54,2 jaar per eind oktober 2014, 54,1 jaar per eind oktober 2013 en 
53,4 jaar per eind oktober 2012.                                                   

G. De afgelopen periode hadden wederom enkele afdelingen helaas te kampen met 
accommodatie problemen. 

De afdeling Prins Bernhard schiet inmiddels weer in haar “oude” accommodatie, de 
afdeling D.S.V. schiet momenteel bij de afd. Pr. Juliana te Velswijk. 

Ook de afdelingen Harfsen en S.S.V.Z. zijn inmiddels gelukkig weer aan het schieten.   

H. Het is de bedoeling om alle afdelingen te bezoeken om in een ongedwongen  

sfeer een praatje te maken met het bestuur en de leden van de betreffende afdeling. 
Tevens worden dan de accommodaties opnieuw “in kaart gebracht” (aantal banen, 
baanlengtes, schiethoogte, lichtsterkte e.d.). 

Enkele afdelingen zijn al bezocht, geleidelijk komen ook de overigen “aan de beurt”. 

Uiteraard wordt vooraf contact opgenomen voor het maken van een afspraak. 

I. Dit seizoen zullen de klasseringen van zowel LG als LGO nader worden bekeken. 

Er zijn momenteel nog een flink aantal schutters met een LG (vrije hand) gemiddelde 
doch dit is nog inclusief de schutters die destijds, in 2012, zijn overgestapt naar de 
discipline LGO (gemiddelde en klassering blijft immers vijf jaar geldig). 

Volgend seizoen vervallen dus een flink aantal LG-vrije hand gemiddeldes en 
daarmee klasseringen. 

We zullen eind van dit seizoen bezien of b.v. het aantal klassen dient te worden 
aangepast (b.v. drie of vier klassen voor LG en/of LGO of iets dergelijks). 

Tevens zal de schiethouding bij de discipline LGO nog nader worden omschreven. 
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Tijdens de Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie hielden enkele schutters het 
geweer vast met één hand voorbij de standaard. 

Dit is natuurlijk niet toegestaan, men dient het geweer vast te houden voor de 
standaard (ook het vasthouden van de standaard is niet toegestaan). 

J. Er is een klacht binnengekomen van een schutter van de afdeling Wildenborch 
omtrent het concours van de afdeling S.IJ.S. 

De dinsdagavond was tot 21.00 uur gereserveerd voor de KKP-schutters, daarna was 
het de beurt aan de KKG-schutters, 

Afdeling S.IJ.S. heeft per abuis nog een KKP-schutter laten schieten op een tijdstip 
welke enkel bedoeld was voor de KKG-schutters. 

Een schutter van de afdeling Wildenborch heeft hiertegen heftig geprotesteerd. 

De afdeling S.IJ.S. heeft hierop excuses aangeboden en de schutter aangeboden zijn 
serie die avond of op een andere concoursavond nogmaals te schieten. 

Voor de betreffende schutter hoefde dit allemaal niet meer en bleef protesteren. 

Het “kwaad” was echter reeds geschied en daardoor onomkeerbaar. 

Nogmaals wordt benadrukt dat enkel de disciplines LG(O) en LP gelijktijdig mogen 
worden geschoten in hetzelfde schietlokaal (andere combinaties dus niet). 

De voorzitter deelt nog mede dat bij de Kampioenschappen 2017 de disciplines KKG 
en KKP wel gelijktijdig worden verschoten, de afdeling Het Gouden Oog beschikt 
echter over aparte (en afgescheiden) KKP-banen, er wordt dan dus wel in dezelfde 
accommodatie geschoten doch in aparte “schietlokalen”. 

K. Het hoofdbestuur is nog steeds naarstig op zoek naar versterking. 

     U bent ook van harte welkom als u (nog) niet in het hoofdbestuur wilt maar wel  

     genegen bent om te assisteren bij bijvoorbeeld telwerk e.d.   

                                                    

3. Ingekomen Stukken 

    De secretaris deelt mede dat afmeldingen voor deze vergadering zijn ontvangen van     

    De hoofdbestuursleden Ruumpol en Derksen alsmede van ons Erelid Albert Kroesen. 

     

4. Notulen ALV d.d. dinsdag 07 juni 2016 

    Vanuit de vergadering komen 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. Ontwikkelingen CWM en Basis-certificering (KNSA) 

    De voorzitter deelt mede dat er momenteel weinig bijzonderheden zijn te melden. 

    De certificering is vier jaar geldig en voor verenigingen die zijn aangesloten bij de  

    KNSA zijn hier geen kosten aan verbonden. 

    Ook verenigingen die niet (meer) bij de KNSA zijn aangesloten (uitspraak Hoge Raad  

    van 07 december 2013) dienen door de KNSA te zijn gecertificeerd. 

    De kosten hiervan worden dan uiteraard doorberekend aan de betreffende verenigingen. 

    Bij deze (niet KNSA-verenigingen) volgt dan jaarlijks een “controle – audit”, uiteraard zijn  

    ook hier weer de nodige kosten aan verbonden.  

    Ook zijn de leges voor o.a. het aanvragen en verlengen van vergunningen fors verhoogd.  

    Het is momenteel zeker niet zinvol om het lidmaatschap van de KNSA op te zeggen (te  

    meer omdat dan moeilijkheden zijn te verwachten bij b.v. de aanvraag cq verlenging van 

    een wapenvergunning). 
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6. Voorstellen wijziging Wedstrijd – Reglement 

    A) Artikel 41 lid d) van ons Wedstrijd - Reglement luidt:                                                    
“De Jaarbeker is een samenstelling van alle korpswedstrijden in een bepaalde         
periode welke jaarlijks door het hoofdbestuur wordt vastgesteld.”                   
Voorgesteld wordt om dit (sub)artikel te schrappen met ingang van het seizoen         
2017 / 2018 met als argumentatie:                                                                               
De Jaarbeker is destijds ingevoerd toen er jaarlijks nog meerdere concoursen werden 
verschoten (met vaak een veel groter aantal korpsen dan tegenwoordig).  
Momenteel zijn er nog slechts weinig concoursen, vaak slechts hooguit één per  
seizoen, tevens loopt het aantal korpsen per klasse bij concoursen en  
Kampioenschappen terug met als gevolg dat we ons moeten afvragen of uitreiking  
van Jaarbekers nog wel een toegevoegde waarde heeft.                                                                         
Er zijn momenteel diverse klassen waar enkel de Winterkompetitie in aanmerking  
komt, de winnaar hiervan wint al een prijs 

    B) In artikel 1b. van ons Wedstrijd - Reglement worden enkele criteria vermeld voor     
wat betreft deelname aan de discipline LGO:                                                                 
a)  Leeftijd 60 jaar of ouder (peildatum is 01 mei).                                                              
b)  schutter waarvan het laatst bekende gemiddelde 30,0 of lager is.                         
Het hoofdbestuur stelt voor om deze criteria te schrappen met ingang van 01 januari 
2017 waardoor ook deze discipline een “volwaardige” discipline wordt. 

    Na afloop van de discussie worden beide voorstellen door de ALV aangenomen. 

    Tijdens de vergadering wordt benadrukt dat schutters die voor de Winterkompetitie zijn  

    opgegeven voor de discipline LG – vrije hand de gehele Winterkompetitie in deze  

    discipline dienen af te schieten, men mag wel b.v. tijdens de Kampioenschappen  

    (tevens) LGO schieten. 

 

7. Contributie en Inleggelden 

    Namens het hoofdbestuur stelt onze penningmeester, de heer Spexgoor, voor om, voor  

    wat betreft het komende seizoen, de Contributie en de Inleggelden 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.  

 
8. Concept – Begroting 2017 
    Onze penningmeester, de heer Spexgoor, geeft een uiteenzetting hieromtrent. 
    Zo is voor o.a. de post “Overige Onkosten Wedstrijden” wederom een fors bedrag  
    begroot, de oorzaak hiervan ligt in het  feit dat we nu telkens de kaarten voor onze  
    “eigen” wedstrijden (Winterkompetitie, Zomerkompetitie en Prestatie-Serie) laten  
    nummeren door onze drukker (krijgen wij geen “lamme arm” meer door telkens een  
    “tigduizend” kaarten te moeten nummeren met een nummerator). 
    Tevens is een post van € 500,= aan Administratiekosten begroot met betrekking tot de  
    “online – boekhouding”. 
    Verder is een post “Apparatuur” begroot van € 700,= bestemd voor o.a. de omzetting van  
    onze wedstrijdadministratie. 
    Voor het boekjaar 2017 is een positief saldo begroot van € 39,=. 
    Na afloop van de discussie blijkt dat alle aanwezigen akkoord gaan met de door het 
    hoofdbestuur voorgestelde concept-begroting voor wat betreft het boekjaar 2017 hetwelk  
    dan ook wordt aangenomen als zijnde Begroting 2017. 
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9. Rondvraag 

    Hiervoor melden zich de afdelingen Zelhem en Halfweg. 

    De afdeling Zelhem vraagt of er, nu de discipline LGO voor alle schutters zal worden 

    “opengesteld”, nog een aparte klasse voor de “oudere” schutters komt.     

    De voorzitter antwoordt dat de discipline LGO nu een discipline als de overige wordt en,  

    omdat de overige disciplines geen aparte klasse voor “oudere” schutters kennen, er dus  

    ook geen aparte klasse komt bij de discipline LGO. 

    De afdeling Halfweg wil graag alle deelnemers aan het door hun georganiseerde  

    “Luchtconcours” bedanken voor hun deelname, vooral de “middagsessie” was, met 38  

    schutters, zeer goed bezocht (en zeer gezellig). 

    De voorzitter antwoordt hierop dat juist daarom ook veelal een middag wordt ingepland. 

    De afdeling Wildenborch stelt nog dat nu een “aspirant-hoofdbestuurslid” aan een  

    “aparte” tafel zit terwijl b.v. destijds de competitieleiders (ook geen officiële leden van het  

    hoofdbestuur) wel aan de bestuurstafel “mochten” plaatsnemen. 

    De voorzitter zegt dat de huidige opstelling meer als “grap” gezien dient te worden. 

    Tenslotte stelt de afdeling Wildenborch dat het hoofdbestuur en de afdeling S.IJ.S. de  

    klacht (zie eerder in deze notulen) goed en correct hebben opgelost. 

 

10. 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 21.15 uur. 

 

 

 

De voorzitter,             De secretaris, 
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