Schietvereniging ,,OOST GELDERLAND”
Vereniging van sportschutters in dit gebied opgericht op 24 maart 1934
Koninklijk goedgekeurd en erkend door het ministerie van defensie

Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. donderdag 29 november 2018
in zaal ‘De Bocht’ (voorheen ’t Wolfershuus), Ruurloseweg 42 te Zelhem.
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 Berenpas, Holtslag en Kasteel.
Van de 34 aangesloten afdelingen zijn er 30 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
2018 alsmede van de Prestatie - Serie 2018 (tot 01 oktober).
De voorzitter richt een dankwoord tot de heren Spexgoor en Scheffer 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 S.IJ.S.
De totale deelname aan dit concours (166 schutters) was “ietwat magertjes”.
Per discipline was de opkomst respectievelijk 68 x KKG, 18 x LG, 15 x KKP, 16 x LP
en 49 x LGO.
De prijsuitreiking is gepland op dinsdag 11 december a.s.
C. De planning van concoursen en wedstrijden voor wat betreft (de rest van) het seizoen
2018/2019 is als volgt:
Dinsdag 11 en woensdag 12 december 2018: KKG-50m wedstrijd afdeling Willem Tell
om de door s.v. “Oost-Gelderland” beschikbaar gestelde “O-G-plaquette”.
Opgave is (nog) mogelijk via de “baanplanner”.
Januari 2019: Kampioenschappen 2019 van de s.v. “Oost-Gelderland”.
De Kampioenschappen in de disciplines KKG, LG, LP en LGO zijn gepland op
dinsdag 22 en woensdag 23 januari 2019 en worden wederom 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
woensdagmiddag terecht.
De Kampioenschappen 2019 voor de discipline KKP zijn gepland op woensdag 30
januari 2019 en worden verschoten op de banen van de afdeling Wilhelmina.
Eind april volgen dan nog de Kampwedstrijden van de Winterkompetitie 2018/2019.
D. De opkomst tijdens de Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie was deze keer
“ietwat wisselend” met respectievelijk 52% (58%) voor KKG, 78% (63%) voor LG,
65% (45%) voor KKP, 65% (79%) voor LP en 54% (70%) voor LGO.
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Tussen haakjes de opkomst bij de Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie in 2017.
Opvallend is de hogere opkomst bij LG en KKP en de lagere opkomst bij LP en LGO.
Het totaal percentage “kampers” kwam hierdoor, evenals vorig jaar, uit op 63%.
Van de 63 niet opgekomen schutters hebben zich (slechts) 25 schutters afgemeld
waarbij veel afmeldingen (zeer) laat (soms een uur voor de wedstrijd) binnenkwamen.
Bij “calamiteiten” (b.v. ziekte) kan men zich uiteraard niet tijdig afmelden doch b.v.
een afmelding (enkele uren voor de wedstrijd) vanwege een verjaardag is “slordig”
er van uit gaande dat men dit enkele weken eerder ook al wist.
De bedoeling is om, indien een en ander is “ingeburgerd” door zich tijdig af te melden,
b.v. een andere schutter kan worden uitgenodigd (volgende op de uitslagenlijst).
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 2018, was 56,3 jaar (in 2017 eveneens 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) weer met de drukker van de schietkaarten in gesprek, ditmaal omtrent
de “centrering” van de rozen op onze schietkaarten.
Misschien dat een en ander aan het “snijden” van de schietkaarten ligt doch de rozen
worden veelal niet juist gecentreerd.
G. Het hoofdbestuur is nog steeds naarstig op zoek naar versterking.
Tijdens de vorige ALV werd geopperd om commissieleden te werven om het
hoofdbestuur te ontlasten en te helpen bij het (vele) werk.
Gesteld werd dat misschien het woord “hoofdbestuur” te veel afschrikt.
De voorzitter heeft hierop een brief samengesteld die naar alle afdelingen is gemaild,
de voorzitter leest tijdens deze vergadering de bedoelde brief nogmaals voor.
Er is echter helaas geen enkele reactie binnengekomen.
Volgens de voorzitter “houdt ’t een keer op” en doet nogmaals een dringende oproep
aan alle afdelingen.
3. Ingekomen Stukken
De secretaris deelt mede dat geen ‘stukken’ voor deze vergadering zijn binnengekomen.
4. Notulen ALV d.d. donderdag 28 mei 2018
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. Voorstel tot wijziging Wedstrijd – Reglement
Artikel 56 (laatste alinea) luidt:
“Prijzen die na een periode van drie maanden na de prijsuitreiking niet zijn afgehaald
vervallen aan de organiserende afdeling c.q. de s.v. “Oost-Gelderland”.”
Voorgesteld wordt om deze alinea te wijzigen als volgt:
“Prijzen die na een periode van drie weken na de prijsuitreiking niet zijn afgehaald
vervallen aan de organiserende afdeling c.q. de s.v. “Oost-Gelderland”.”
Argumentatie hoofdbestuur:
Onlangs zijn we, bij zowel Winter- als Zomerkompetitie, overgestapt van het uitreiken
van bekers e.d. (eremetaal) naar geldprijzen.
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De (geld)prijzen van o.a. de Zomerkompetitie worden jaarlijks uitgereikt tijdens de
najaarsvergadering (meestal jaarlijks eind november).
Om de evt. niet afgehaalde prijzen in hetzelfde jaar nog administratief te kunnen
(terug)boeken stelt het hoofdbestuur voor de termijn fors in te korten teneinde een en
ander nog in hetzelfde (boek)jaar te kunnen verwerken.
De vergadering heeft geen bezwaar waarop bovenstaand voorstel wordt aangenomen.
De secretaris zal de vanavond niet aanwezige afdelingen van bovenstaand berichten.
6. Contributie en Inleggelden
Namens het hoofdbestuur stelt onze penningmeester, de heer Spexgoor, voor om geen
verhoging van contributie en/of inleggelden door te voeren, enkel de jaarlijkse indexering
zal worden toegepast. Uiteraard gaat de vergadering hiermede akkoord.
7. Concept – Begroting 2019
Onze penningmeester, de heer Spexgoor, geeft een uiteenzetting hieromtrent.
Het hoofdbestuur (lees: penningmeester) heeft een begroting opgesteld met als uitkomst
een duidelijk en fors positief saldo.
Na enkele “magere jaren” hopen wij nu weer positief te kunnen draaien derhalve deze
keer een positieve begroting in de hoop dat deze begroting ook gehaald mag worden.
Na afloop van de discussie hieromtrent wordt de concept-begroting, zoals voorgesteld
door het hoofdbestuur, onveranderd door de vergadering aangenomen als zijnde de
Begroting 2019.
8. Rondvraag
Hiervoor melden zich de afdelingen D.S.V., Het Gouden Oog, Willem Tell, Zelhem en
St. Hubertus.
De afdeling D.S.V. vraagt naar de mogelijkheid om ook bij de discipline KKG, evenals bij
de discipline LG, “opgelegd” te schieten.
De voorzitter antwoordt dat een en ander reeds vaker is voorgesteld en dat dit voorstel,
mede vanwege “capaciteitsproblemen”, nog steeds “op de plank ligt”.
Het hoofdbestuur ziet vooralsnog geen mogelijkheid voor weer een nieuwe discipline.
De afdeling Het Gouden Oog stelt dat correctielenzen niet zijn toegestaan.
Volgens de I.S.S.F. (internationale schietfederatie) worden deze correctielenzen nu gelijk
gesteld aan schietbrillen.
De voorzitter zegt toe te zullen bezien of een reglementswijziging in deze noodzakelijk is.
De afdeling Willem Tell deelt mede dat voor de KKG50m-wedstrijd (11 en 12 december
a.s. om de “O-G-Plaquette”) nog 27 schietbanen “vrij” zijn en roept met name de KKGschutters op om zich alsnog, via de baanplanner, aan te melden.
Tevens heeft de afdeling Willem Tell vernomen dat een aantal schutters bij het concours
van de afdeling S.IJ.S. teveel inleggeld zouden hebben betaald.
Ook namens de afdeling Willem Tell hebben enkele schutters aan dit concours
deelgenomen doch men heeft (nog) niks terug ontvangen waarop de afdeling S.IJ.S.
toe zegt dit te zullen nakijken en vervolgens met de afdeling Willem Tell zal overleggen.
De afdeling Zelhem vraagt, indien de heer Scheffer “uit het hoofdbestuur stapt”, hoe het
dan vervolgens verder gaat met “ons kantoor”.
Zoals bekend heeft Ab een ruimte gecreëerd waar het hoofdbestuur terecht kan voor
vergaderingen, verwerken van schietkaarten e.d. (in de volksmond wordt deze ruimte
“ons kantoor” genoemd).
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De voorzitter geeft een uiteenzetting hieromtrent en stelt dat dit “een probleem” is cq
wordt dat te zijner tijd wel degelijk onze aandacht vraagt.
Ab Scheffer stelt vervolgens: “bij geen of te weinig hoofdbestuursleden is er misschien
te zijner tijd geen schietvereniging “Oost-Gelderland” meer en dan hebben ook alle
afdelingen een groot probleem” (citaat Ab Scheffer).
De afdeling St. Hubertus vraagt of het mogelijk is dat de schietkaarten voor zowel KKG
als LG(O) dezelfde afmetingen hebben.
Momenteel zijn de afmetingen van de KKG-kaarten iets groter dan de LG(O)-kaarten.
De voorzitter antwoordt hierop dat het hoofdbestuur zal bezien of aan deze mogelijkheid
tegemoet kan worden gekomen.
9. De voorzitter, de heer Centen, dankt eenieder voor de komst en inbreng, wenst
eenieder nog veel schietplezier, fijne feestdagen alsmede een goede thuisreis en sluit
vervolgens de vergadering om 21.25 uur.

De voorzitter,

De secretaris,

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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