
   Schietvereniging ,,OOST GELDERLAND” 

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 Ledenvergadering d.d. donderdag 24 mei 
2018,  in zaal “De  Bocht”, Ruurloseweg 42 te Zelhem. 
 

Aanwezig: hoofdbestuursleden de heren Centen, Bruggink, Spexgoor, Scheffer, Heere, 
Ruumpol en Doornink (alle hoofdbestuursleden zijn derhalve aanwezig). 
 

Tevens zijn aanwezig de Ereleden de heren Berenpas, Holtslag en Kasteel. 

Afwezig met kennisgeving is Erelid de heer Kroesen. 
 

Van de 34 aangesloten afdelingen zijn er 24 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. Tijdens de Pauze van deze vergadering worden de prijzen uitgereikt van de 
Winterkompetitie 2017/2018 en de Kampioenschappen 2018. 

De voorzitter dankt de heren Spexgoor en Scheffer voor het verzorgen van de ook 
deze keer weer “rijk gevulde prijzentafel”. 

B. Voor wat betreft het komende schietseizoen 2018/2019 is, afgezien van de 
gebruikelijke wedstrijden zoals Prestatie-Serie, Zomer- en Winterkompetitie met 
de daarbijbehorende Kampwedstrijden, tot nu toe één concours gepland en wel 
een concours (voor alle disciplines) van de afdeling S.IJ.S. in oktober 2018. 

C. De “ophaaldag” van de schietkaarten van de Zomerkompetitie 2018 is gepland op 
zaterdag 28 juli a.s. (zoals elk jaar de laatste zaterdag in juli). 

D. Ook dit jaar ontvangt elke afdeling wederom een lijst met alle, namens de 
betreffende afdeling, ingeschreven schutters (evt. inclusief de nieuwe klasseringen 
voor het seizoen 2018/2019) alsmede een lijst met de bestuurssamenstelling van 
die betreffende afdeling zoals deze op dat moment bij ons bekend is.      

De afdelingen worden verzocht de (leden)lijsten te controleren en evt. wijzigingen, 
middels de daartoe bestemde formulieren, in te dienen bij de ledenadministratie. 

Nogmaals wordt benadrukt dat een opgaveformulier voor een kompetitie/wedstrijd 
niet als een ledenmutatieformulier wordt beschouwd! 

E. In het seizoen ‘17/’18 zijn onderstaande wedstrijden en concoursen verschoten. 

De Kampioenschappen 2018 van de SVOG werden verschoten op de banen van 
de afdeling Willem Tell te Hengelo (KKG, LG, LP en LGO op maandag 22 en 
dinsdag 23 januari 2018) en de afdeling Noordijk/Lochuizen te Neede (KKP op 
woensdag 24 januari 2018) en “trokken” deze keer in totaal 194 schutters.         

KKG-schutters schoten voor het eerst een wedstrijd op elektronische schietbanen. 

Op 21 en 22 december 2017 was er weer de jaarlijkse KKG50m-wedstrijd van de 
afdeling Willem Tell (om de door de s.v. Oost-Gelderland beschikbaar gestelde 
“O-G - plaquette”) met in totaal 51 deelnemers. 
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F. De Kampwedstrijden van de Winterkompetitie bij de afdeling Het Gouden Oog te 
Harreveld van 16 t/m 25 april zijn niet veel anders verlopen dan voorgaande jaren. 

We hadden ook deze keer, als proef, een mailadres op de uitnodiging vermeld 
met het verzoek om zich, bij verhindering, (tijdig) af te melden. 

Deze proef is echter helaas nog niet geslaagd, slechts een (klein) gedeelte van de 
schutters die niet hebben “gekampt” heeft zich ook daadwerkelijk tijdig afgemeld: 

Opkomst KKG 63%, uitgenodigd 54, opkomst 34, afgemeld 8,   niet afgemeld 12. 

Opkomst LG  52%, uitgenodigd 25, opkomst 13, afgemeld 4,   niet afgemeld 8. 

Opkomst KKP  70%, uitgenodigd 20, opkomst 14, afgemeld 4,   niet afgemeld 2. 

Opkomst LP  85%, uitgenodigd 20, opkomst 17, afgemeld 1,   niet afgemeld 2. 

Opkomst LGO 57%, uitgenodigd 51, opkomst 29, afgemeld 11, niet afgemeld 11. 

Van de schutters die zich hebben afgemeld kwam een flink aantal afmeldingen 
zeer laat binnen (soms zelfs pas op de betreffende “Kampdag”). 

Het was evenwel al (iets) beter dan de vorige keer. 

Is men verhinderd, graag vroegtijdig afmelden, indien een en ander “goed is 
ingeburgerd” is te overwegen om anderen uit te nodigen (volgende op de lijst). 

G. Last but not least: Wij zijn nog steeds op zoek naar schutters die het hoofdbestuur 
willen komen versterken, momenteel ligt nog veel werk “op de plank” dus hierbij 
nogmaals een dringende oproep om het hoofdbestuur te komen versterken.                                                 
Indien men (vooreerst) geen “echte” hoofdbestuursfunctie ambieert doch wel wil 
assisteren bij b.v. het halen of brengen van de schietkaarten of b.v. het telwerk of 
bij Kampioenschappen etc., ook dan is men welkom. 

 

3. Ingekomen Stukken 

    De secretaris deelt mede dat afmeldingen voor deze vergadering zijn binnengekomen  

    van de afdeling Nimrod te Eefde en van ons Erelid de heer Kroesen. 
    

4. Notulen ALV d.d. donderdag 30 november 2017 

    Vanuit de vergadering komen 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 2017  (secretaris) 

    In zijn Jaarverslag heeft de secretaris andermaal getracht een jaar zo compleet 

    (en overzichtelijk) mogelijk weer te geven waarbij, ter verduidelijking (en tevens om  

    een goede vergelijking mogelijk te maken met het voorgaande jaar en de voorgaande  

    jaren), ook deze keer weer de nodige tabellen en/of grafieken e.d. zijn opgenomen. 

    De vergadering gaat unaniem (zonder op- of aanmerkingen) akkoord met dit verslag  

    hetwelk derhalve wordt aangenomen. 

    De secretaris wordt bedankt voor het “schrijven” c.q. samenstellen van dit verslag. 
 

6. Jaarverslag 2017  (penningmeester) 

    Onze penningmeester, Richard Spexgoor, geeft een uiteenzetting omtrent dit verslag.     

    Zo blijkt de post “Representatie” ietwat hoog als gevolg van het feit dat in 2017 een  

    flink aantal schutters is gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap der vereniging. 

    De “Afschrijving apparatuur” is hoger omdat begin 2017 een nieuwe computer is  

    aangeschaft, volgend jaar wordt enkel op deze nieuwe computer nog een bedrag  

    afgeschreven, als onze overige apparatuur is dan geheel afgeschreven. 

    Het “Kapitaal” is, in vergelijking met 2016, licht verminderd. 
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    Vanuit de vergadering wordt gesteld dat reeds twee jaar de begroting niet is gehaald  

    en dus twee jaar een negatief saldo diende te worden genoteerd. 

    De penningmeester antwoordt dat misschien her en der ietwat “zuinig” is begroot, hij  

    verwacht echter dat volgend jaar o.a. de posten “Aankoop Prijzen” en “Afschrijvingen”  

    minder hoog zullen zijn zodat dan het jaar (2018 dus) hopelijk kan worden afgesloten  

    met een positief saldo. 

    Er zijn verder geen op- of aanmerkingen omtrent zowel de “Baten” als de “Lasten”  

    alsmede omtrent de “Balans” over het boekjaar 2017, de vergadering gaat dan ook  

    unaniem akkoord met het onderhavige financieel verslag over 2017.  

    De voorzitter dankt de penningmeester voor het jaarlijkse reken- en cijferwerk. 

    Ook dit jaar heeft het hoofdbestuur (lees: penningmeester) veel hulp gehad bij het  

    opstellen e.d. van de financiële jaarstukken van een “ter zake deskundige” en wel de 

    heer Fons Evers van de afdeling W.S.V. te Warnsveld. 

    Uiteraard is het hoofdbestuur de heer Evers hiervoor zeer erkentelijk. 

 

7. Verslag Kaskommissie 

    De Kaskommissie (de afdelingen Nieuw Leven en De Kogel) deelt, bij monde van de 

    vertegenwoordiger van de afdeling Nieuw Leven, mede dat de kommissie de kas  

    alsmede de overige bescheiden voor wat betreft het boekjaar 2017 steekproefsgewijs  

    heeft gecontroleerd. 

    Men kwam tot de conclusie dat alles er “prima en correct” uitzag, men heeft dan ook     

    geen op- of aanmerkingen.   

    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 2017 gevoerde financieel beheer hetwelk door de  

    algemene vergadering unaniem wordt overgenomen. 

    De voorzitter dankt de kommissie voor de uitgevoerde controlewerkzaamheden en  

    de vergadering voor het, gedurende het afgelopen boekjaar, in het hoofdbestuur  

    gestelde vertrouwen. 
 

8. Benoeming nieuwe Kaskommissie 

    Hoofdbestuursvoorstel: benoeming van de afdeling De Kogel (2e keer) en de afdeling  

    Noordijk/Lochuizen.  

    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. Kroesen (afdeling Diana) alsmede, als reserve-lid, 

    de heer F. Evers (afdeling W.S.V.). 

    De vergadering heeft geen bezwaar tegen het hoofdbestuursvoorstel hetwelk 

    derhalve wordt aangenomen. 

    De voorzitter dankt bovengenoemde personen voor het (andermaal) zitting te willen  

    nemen in de Kommissie van Beroep. 
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10. Bestuursverkiezing 

    Aftredend en herkiesbaar zijn tijdens deze vergadering de hoofdbestuursleden de  

    heren Benny Centen en Bart Heere, respectievelijk voorzitter en 2e secretaris/  

    ledenadministrateur van onze vereniging. 

    Het Hoofdbestuursvoorstel luidt: herbenoeming van de heren Centen en Heere tot   

    hoofdbestuurslid van de vereniging.   

    Dit voorstel wordt unaniem, en met applaus, door de vergadering aangenomen 

    Vervolgens doet de heer Scheffer een “vlammende oproep” om meer bestuursleden. 

    Hij stelt dat er van de ca. zevenhonderd schutters van onze vereniging toch wel  

    minstens enkelen (moeten) zijn die het hoofdbestuur willen komen versterken. 

    Hij verwacht van de aanwezigen dat men een en ander in eigen vereniging bespreekt  

    en wacht (in spanning) op eventuele reacties van afdelingen en/of schutters. 

    Ook het huidige hoofdbestuur “vergrijst” en Ab wil niet dat te zijner tijd bijvoorbeeld  

    wordt gezegd: “Hé, zit den Olden nog steeds in ’t hoofdbestuur?“ (citaat Ab Scheffer). 

    De voorzitter antwoordt dat een en ander bij Ab “recht uit het hart kwam” en stelt dat  

    niet alleen leden van een afdelingsbestuur lid van het hoofdbestuur kunnen (mogen)  

    worden doch uiteraard ook “gewone” schutters. 
       

11. Privacy - Wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

    Op zeer korte termijn wordt de nieuwe Privacy - wet (de “Algemene Verordening  

    Gegevensbescherming” oftewel kortweg AVG) van kracht. 

    Als gevolg hiervan dienen verenigingen e.d. via protocollen vast te leggen hoe men  

    omgaat met “privacy - gevoelige” gegevens van o.a. de aangesloten schutters e.d. 

    Voor wat betreft onze vereniging heeft het hoofdbestuur onlangs een kommissie  

    hiertoe ingesteld teneinde een en ander voor te bereiden en/of uit te werken. 

    Deze kommissie heeft voor alle aangesloten afdelingen een “informatieboekje”  

    samengesteld met duidelijke uitleg omtrent de nieuwe AVG alsmede met voorbeelden  

    van de te hanteren protocollen e.d.   

    Deze worden terstond uitgereikt waarna een uiteenzetting volgt van de voorzitter. 

    We zijn nog “precies op tijd”, de nieuwe wet gaat in op 25 mei 2018 (morgen dus!). 

    De voorzitter hoopt dat het uitgereikte informatieboekje een goede aanzet en hulp is 

    voor de afdelingen om een en ander goed te regelen. 

    In het boekje zit ook een formulier hetwelk door elke afdeling getekend dient te  

    worden geretourneerd aan het hoofdbestuur, een zgn. protocol dat men akkoord gaat  

    met de door het hoofdbestuur te verwerken gegevens van de betreffende afdeling  

    alsmede de bij of namens deze afdeling ingeschreven schutters (in het boekje  

    is na te lezen waarvoor men tekent). 

    Vanuit de vergadering wordt gesteld dat men dus in feite tekent mede namens de  

    leden van de betreffende afdeling en dat dus in feite eerst deze schutters dienen te  

    worden geraadpleegd. 

    Desalniettemin worden tijdens de vergadering reeds een aantal formulieren, oftewel  

    “protocollen”, van een handtekening voorzien en bij het hoofdbestuur ingeleverd. 

    De voorzitter verzoekt de (overige) afdelingen een en ander zo spoedig mogelijk te  

    retourneren dan wel om, bij eventuele vragen hieromtrent, zo spoedig mogelijk  

    contact op te nemen met het hoofdbestuur. 

    De voorzitter stelt dat hij er uiteraard vanuit gaat dat eenieder in de toekomst, zowel 

    als in het verleden, (zeer) zorgvuldig is (was) met verwerking van persoonsgegevens. 
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12. Rondvraag 

    Voor de Rondvraag melden zich de afdelingen Pr. Bernhard en Sagittarius. 

    De afdeling Pr. Bernhard stelt de oproep om meer hoofdbestuursleden te steunen. 

    Men stelt echter voor om geen oproep te doen om hoofdbestuursleden te werven  

    doch b.v. te spreken van “Kommissieleden” omdat het woord “hoofdbestuurslid”  

    eventuele kandidaten misschien afschrikt. 

    Misschien dat een dergelijke oproep meer succes heeft. 

    De afdeling Sagittarius stelt voor om een termijn te stellen waarin evt. niet afgehaalde  

    prijzen kunnen worden afgehaald. 

    Hierop wordt geantwoord dat een dergelijke termijn in feite reeds bestaat en wel tot  

    maximaal drie maanden na de betreffende prijsuitreiking. 

    De afdelingen zullen worden ingelicht dat de prijzen die vanavond niet kunnen  

    worden uitgereikt tot maximaal drie maanden na heden, na telefonische afspraak,  

    kunnen worden afgehaald bij onze penningmeester. 

 

13. De voorzitter, de heer Centen, dankt eenieder voor de komst en inbreng, wenst  

    eenieder nog veel schietplezier en sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

 

 

De voorzitter,                 De secretaris, 


