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Vereniging van sportschutters in dit gebied opgericht op 24 maart 1934 
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Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. donderdag 30 november 2017 
in Eetcafé De Veldhoek, Varsselseweg 55 te Veldhoek/Hengelo. 
 

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

Alle hoofdbestuursleden zijn derhalve aanwezig. 

 

Tevens zijn aanwezig onze ereleden de heren Holtslag en Kasteel. 

 

Van de 34 aangesloten afdelingen zijn er 27 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. 

 

2. Er zijn de hiernavolgende Mededelingen: 

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

2017 alsmede van de Prestatie - Serie 2017 (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 een concours, voor alle 
disciplines, georganiseerd door de afdeling Diana. 

De deelname aan dit concours bedroeg respectievelijk 59 (KKG), 17 (LG), 12 (KKP), 
15 (LP) en 59 (LGO), in totaal dus 162 schutters. 

Gesproken kan worden van een goed georganiseerd concours met een “matige” tot 
“redelijke” opkomst. 

De organiserende afdeling Diana was evenwel tevreden met het verloop van hun 
concours, de prijsuitreiking is gepland op 17 november a.s. (als persoonlijke prijzen 
zullen waardebonnen beschikbaar worden gesteld). 

C. De planning van concoursen en wedstrijden voor wat betreft (de rest van) het seizoen 
2017/2018 is als volgt: 

Woensdag 20 en donderdag 21 december 2017: KKG-50m wedstrijd afdeling Willem 
Tell om de door s.v. “Oost-Gelderland” beschikbaar gestelde “O-G-plaquette”. 

De nieuwe plaquette is beschikbaar gesteld door Richard Spexgoor (applaus ALV). 

Januari 2018: Kampioenschappen 2018 van de s.v. “Oost-Gelderland”. 

De Kampioenschappen in de disciplines KKG, LG, LP en LGO zijn gepland op 
maandag 22 en dinsdag 23 januari 2018 en worden verschoten op de banen van de 
afdeling Willem Tell te Hengelo met als bijzonderheid dat de discipline KKG wordt 
verschoten op elektronische schietbanen. 

Voor wat betreft de “luchtdisciplines” (LG/LP/LGO) kan men tevens op de 
dinsdagmiddag terecht. 

De Kampioenschappen 2018 voor de discipline KKP zijn gepland op woensdag 24 
januari 2018 en worden verschoten op de banen van de afdeling Noordijk/Lochuizen. 

Eind april volgen dan nog de Kampwedstrijden van de Winterkompetitie 2017/2018. 
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D. De opkomst tijdens de Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie was ook deze keer 
weer op het “oude niveau” met respectievelijk 58% (53%) voor KKG, 63% (61%) voor 
LG, slechts 45% (43%) voor KKP, 79% (70%) voor LP en 70% (62%) voor LGO.  

Tussen haakjes de opkomst bij de Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie in 2016. 

Het totaal percentage “kampers” kwam hierdoor uit op 63% tegen een totale opkomst 
van 58% in 2016 (in 2015 bedroeg het totaalpercentage maar liefst 75%). 

E. 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 2017, was 56,3 jaar (55,7 jaar in 2016, 54,3 
jaar in 2015, 54,2 jaar in 2014, 54,1 jaar in 2013 en 53,4 jaar in 2012). 

F. We zijn (gaan) met de drukker van de schietkaarten in gesprek omtrent de “densiteit” 
oftewel de “zwartwaarde” van de rozen van onze schietkaarten. 

Het blijkt dat de rozen steeds “grijzer” worden hetgeen uiteraard niet de bedoeling is.  

G. We zijn nog bezig met de bezoeken aan alle afdelingen om in een “ongedwongen 
sfeer” met het bestuur en de leden van de betreffende afdeling een praatje te maken. 
Tevens worden dan de accommodaties opnieuw “in kaart gebracht” (aantal banen, 
baanlengte, schiethoogte, lichtsterkte e.d.). 

Een aantal afdelingen zijn al bezocht, geleidelijk komen ook de overige aan de beurt. 

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

H. Naar aanleiding van de (vele) vragen cq verzoeken is het hoofdbestuur voornemens 
om een andere vorm van prijzen (zowel voor Winterkompetitie als Zomerkompetitie) 
beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld waardebonnen of een “envelop met inhoud”. 

I. Schietkaarten zijn vanaf heden alleen af te halen bij Weevers in Vorden dan wel bij 
onze penningmeester, Richard Spexgoor (alleen op afspraak). 

J. 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     

    ons erelid Albert Kroesen en van de afdeling D.S.V.A. te Aalten. 

     

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

    Opgemerkt wordt dat bij het verslag van de Kaskommissie het woord werd gevoerd door  

    de vertegenwoordiger van de afdeling Zieuwent en niet, zoals abusievelijk geschreven,  

    de vertegenwoordiger van de afdeling Nieuw Leven. 

    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. 

 

5. Voorstellen tot wijziging Wedstrijd – Reglement 

    A) Artikel 20 

    Het huidige artikel luidt: “Bij de telling van de punten wordt aangenomen te zijn geraakt  

    die cirkel, van welke de buitenrand door de kogel is geraakt.” 

    Voorgesteld wordt om dit artikel te wijzigen in: “Bij de telling van de punten wordt  

    aangenomen te zijn geraakt die cirkel, van welke de buitenrand door de kogel is geraakt.  

    Wordt machinaal (telmachine) of elektronisch geteld dan is deze score bindend.” 
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    De afd. Pr. Bernhard heeft een aanvulling op dit artikel en stelt voor om dit artikel uit te  

    breiden met de zin: “Bij de discipline KKG wordt een treffer pas als “10” gewaardeerd als  

    de 10-stip geheel door de meetflens van het positieve schotmaatje wordt bedekt.” 

    De vergadering gaat akkoord met zowel het voorstel van het hoofdbestuur als de  

    aanvulling van de afdeling Pr. Bernhard. 

    B) De eerste alinea van de artikelen 44 (c) en 46 (c) luidt: “Bij de wintercompetitie vallen  

    in elke klassegroep zo mogelijk drie prijzen. Het aantal prijzen bij de zomercompetitie is  

    gelijk aan een vijfde deel van het aantal afgeschoten stammen per klasse van de  

    zomercompetitie.” 

    Het hoofdbestuur stelt voor om bij beide artikelen een toevoeging op te nemen waardoor  

    de eerste alinea van beide artikelen zal luiden: “Bij de wintercompetitie vallen in elke  

    klassegroep zo mogelijk drie prijzen. Het aantal prijzen bij de zomercompetitie is gelijk  

    aan een vijfde deel van het aantal afgeschoten stammen per klasse van de  

    zomercompetitie met een maximum van vijf prijzen per klasse.” 

    De argumentatie van het hoofdbestuur is: Op veler verzoek zijn wij voornemens een  

    andere vorm van prijzen uit te reiken, geen eremetaal e.d., doch b.v. waardebonnen of  

    een geldbedrag. Bij handhaving van de huidige artikelen zijn in sommige gevallen voor  

    de zomercompetitie veel prijzen beschikbaar (met name bij KKG en LGO). 

    Indien b.v. bij KKG in een klasse 45 schutters hebben afgeschoten zijn er, volgens de  

    huidige artikelen, 9 prijzen beschikbaar (5e deel van 45). Indien er in die klasse minimaal  

    9 schutters hebben gekampt dienen er dus 9 prijzen te worden uitgereikt. De prijzen  

    6 t/m 9 zouden dan b.v. een waardebon van € 1,= of € 1,50 zijn (of een dergelijk bedrag  

    aan geld). Op dergelijke prijzen “zit niemand te wachten”, vandaar de toevoeging. 

    Ook deze wijziging wordt door de vergadering aangenomen. 

 

6. Aanneming nieuwe ledengroep (afdeling 35  -  Strangschutters, Ulft) 

    Deze groep schutters schiet reeds jaren bij de Schietbond Dinxperlo – Gendringen  

    (SBDG) en heeft nu aansluiting gezocht bij onze vereniging. Men neemt reeds met vijf  

    (LGO-)schutters deel aan de Winterkompetitie en deze schutters zijn ingedeeld volgens  

    hun actuele gemiddelde bij de Schietbond Dinxperlo – Gendringen (SBDG). 

    Geen der aanwezigen heeft bezwaren tegen de aanneming van deze groep schutters  

    waarop de voorzitter de afdeling Strangschutters van harte welkom heet “binnen onze  

    familie” en hoopt dat zij veel plezier aan de schietsport mogen beleven. 

         

7. Ontwikkelingen CWM en Basis-certificering (KNSA) 

    De voorzitter geeft een uiteenzetting hieromtrent. 

    Het lidmaatschap van de KNSA is momenteel geen vereiste meer, wel dient elke “vuur –  

    vereniging” (evt. jaarlijks) te worden gecertificeerd (door de KNSA). 

    Vervolgens deelt de voorzitter mede dat “zijn” afdeling Diana (onze voorzitter is tevens  

    voorzitter van de afdeling Diana) een onderzoek heeft ingesteld naar de “meerwaarde”  

    van het lidmaatschap van de KNSA. 

    Men neemt niet deel aan wedstrijden van de KNSA, men is destijds enkel (gedwongen)  

    lid geworden en de afdeling Diana betaalt jaarlijks ca. € 3.000,= lidmaatschapskosten  

    waarvoor men hoegenaamd niks terug ontvangt (betaalt dus “voor niks”). 

    Men heeft vervolgens besloten om het lidmaatschap van de KNSA op te zeggen. 
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    Vanuit de vergadering wordt gesteld dat een en ander op geen enkele wijze relevant is  

    voor deze vergadering en men stelt dat, hoe een vereniging hiermee omgaat, een “zaak” 

    is van die betreffende vereniging en niet kan en mag worden behandeld in een (leden-)  

    vergadering van de s.v. “Oost-Gelderland”. 

    De voorzitter antwoordt dat het in dit geval beter zou zijn geweest als de afgevaardigde  

    van de afdeling Diana een en ander had verwoord, het schept nu inderdaad verwarring  

    dat de voorzitter, van zowel de s.v. “Oost-Gelderland” als de afdeling Diana, een en  

    ander uiteen heeft gezet (sprak dus in feite als voorzitter van de s.v. Oost-Gelderland”  

    met een “Diana-pet” op). 

    Hij biedt zijn excuses aan voor de mogelijk ontstane verwarring. 

 

8. Contributie en Inleggelden 

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

    inleggeld voor de winterkompetitie met € 1,= per deelnemer te verhogen. 

    Momenteel is het inleggeld voor de winterkompetitie slechts een fractie hoger dan het  

    inleggeld voor b.v. de zomerkompetitie terwijl de winterkompetitie minstens “dubbel zo  

    groot” is (24 kaarten winterkompetitie tegen 12 kaarten zomerkompetitie, tevens is de  

    korpswedstrijd bij de winterkompetitie gratis). 

    De vergadering gaat akkoord met dit voorstel cq verhoging inleggeld winterkompetitie. 

 
9. Concept – Begroting 2018 
    Onze penningmeester, de heer Spexgoor, geeft een uiteenzetting hieromtrent. 
    Hij deelt mede dat bij de begroting reeds rekening is gehouden met de verhoging van het  
    inleggeld voor de Winterkompetitie (zie agendapunt 8). 
    Vanuit de vergadering komt de vraag of de post “Reiskosten” inclusief het halen en  
    brengen van de schietkaarten is, waarop de voorzitter bevestigend antwoordt. 
    Voorgesteld wordt om de afdelingen de scores (b.v. via een “telefoonapp”) in te laten 
    sturen hetgeen de post “Reiskosten” aanmerkelijk zal drukken. 
    Gesteld wordt dat b.v. bij de Schietbond Dinxperlo – Gendringen (SBDG) deze methode  
    reeds naar tevredenheid wordt gehanteerd. 
    Hierop komen vanuit de vergadering diverse tegenwerpingen waarbij men stelt dat, door  
    alles centraal te houden (en te tellen cq te verwerken), o.a. de mogelijkheid tot fraude  
    zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
    De voorzitter antwoordt hierop dat het hoofdbestuur zich hieromtrent zal beraden en  
    tevens zal bezien of er hier of daar het nodige kan worden bezuinigd. 
    Na afloop van de discussie hieromtrent wordt de concept-begroting, zoals voorgesteld  
    door het hoofdbestuur, onveranderd door de vergadering aangenomen als zijnde de  
    Begroting 2018. 
    
9. Rondvraag 

    Hiervoor melden zich de afdelingen Wildenborch en R.A.W. 

    De afdeling Wildenborch vraagt, gezien de gemiddelde leeftijd van de aangesloten  

    schutters, naar mogelijke initiatieven om jeugdleden aan te trekken. 

    De voorzitter antwoordt hierop dat een en ander, in eerste instantie, van de afdeling(en)  

    zelf moet komen, de s.v. “Oost-Gelderland” kan enkel eventuele initiatieven van een  

    afdeling ondersteunen cq faciliteren of iets dergelijks.  

    Punt is in feite niet alleen om jeugdleden te krijgen doch ook (en misschien wel in  

    hoofdzaak) om die jeugdleden dan ook “binnenboord te houden”. 
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    De afdeling R.A.W. stelt dat iemand met de vraag kwam om LP – Opgelegd te schieten. 

    De voorzitter antwoordt hierop dat deze vraag al vaker is gesteld en roept de afdelingen  

    op om de mening van de “eigen” leden hieromtrent eens te peilen. 

    We zijn echter nog bezig om de discipline LGO te integreren in onze bestanden (LGO  

    wordt nu nog “handmatig” verwerkt) wat inhoudt dat invoering van weer een nieuwe  

    discipline nog wel even op zich zal laten wachten. 

 

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 21.35 uur. 

 

 

 

 

De voorzitter,             De secretaris, 
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