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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. donderdag 23 mei 
2019,  in zaal “De  Bocht”, Ruurloseweg 42 te Zelhem. 
 

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

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

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

Afwezig met kennisgeving is Erelid de heer Kroesen. 
 

Van de 33 aangesloten afdelingen zijn er 29 aanwezig. 

 
 

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

    aanwezigen, de vergadering om 20.10 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 2018/2019 en de Kampioenschappen 2019. 

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 2019/2020 is, afgezien van de 
gebruikelijke wedstrijden zoals Prestatie-Serie, Zomer- en Winterkompetitie met 
de bijbehorende Kampwedstrijden, tot nu toe nog geen concours gepland. 

C. De “ophaaldag” van de schietkaarten van de Zomerkompetitie 2019 is gepland op 
zaterdag 27 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 2019/2020) 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 ‘18/’19 zijn onderstaande wedstrijden en concoursen verschoten. 

De Kampioenschappen 2019 van de SVOG werden verschoten op de banen van 
de afdeling Willem Tell te Hengelo (KKG, LG, LP en LGO op dinsdag 22 en 
woensdag 23 januari 2019) en de afdeling Wilhelmina te Ruurlo (KKP op 
woensdag 30 januari 2019) en “trokken” deze keer in totaal 171 schutters terwijl 
de totaalopgave (vooraf) 183 schutter bedroeg. 

Als mogelijke oorzaak noemt de voorzitter de (zware) sneeuwval tijdens de eerste 
wedstrijddag. 

KKG-schutters schoten wederom hun wedstrijd op elektronische schietbanen. 
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F. De Kampwedstrijden van de Winterkompetitie bij de afdelingen Diana (KKG, LG, 
LP en LGO) en Lochuizen (KKP) zijn niet anders verlopen dan voorgaande jaren. 

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

Deze proef raakt gelukkig steeds meer “ingeburgerd”, steeds meer afmeldingen 
komen gelukkig tijdig binnen. 

Helaas kwamen echter ook nu weer enkele afmeldingen zeer laat binnen (soms 
zelfs pas op de betreffende “Kampdag”). 

Is men verhinderd, graag vroegtijdig afmelden, indien men zich vroegtijdig afmeldt 
kan een ander schutter (de volgende op de ranglijst”) worden uitgenodigd. 

G. Schietkaarten zijn momenteel uitsluitend af te halen bij onze penningmeester, de 
heer Spexgoor (uiteraard na telefonische afspraak). 

H. Mochten er afdelingen zijn die zich in de toekomst willen afmelden bij de KNSA, 
dient men er wel terdege rekening mee te houden dat de verzekeringen, die via de 
KNSA lopen, komen te vervallen en men zich dus zelf moet verzekeren. 

I. De afdeling Het Gouden Oog uit Harreveld schiet sinds kort (alle disciplines) 
middels elektronische schietbanen. 

J. Naar aanleiding van een vraag uit de Rondvraag van de vorige ALV deelt de 
voorzitter mede dat op de website van de ISSF wordt vermeld dat: “een enkele 
corrigerende lens alleen aan de achterzijde mag worden bevestigd of de sporter 
kan corrigerende of getinte lenzen dragen”. 

K. Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de verwerking van de 
persoonsgegevens van de aangesloten schutters en/of afdelingen. 

Derhalve voldoen wij nog steeds aan de door de “AvG” (“Algemene verordening 
Gegevensbescherming”) gestelde eisen welke door de jaarvergadering in 2018 
zijn behandeld en vastgesteld. 

L. 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. 

Vanuit de vergadering wordt voorgesteld een brief hieromtrent naar alle afdelingen 
te sturen waarop de voorzitter antwoordt dat een en ander reeds meerdere malen 
is bekend gemaakt, tot op heden echter zonder resultaat. 

 

3. Ingekomen Stukken 

    De secretaris deelt mede dat afmeldingen voor deze vergadering zijn binnengekomen  

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

    De afdeling Willem Tell meldt dat de jaarlijkse KKG-50m wedstrijd (om de door de  

    SVOG beschikbaar gestelde plaquette) zal worden verschoten op dinsdag 10 en  

    woensdag 11 december 2019. 

    Tevens zijn er een tweetal schriftelijk ingediende “Stukken” en wel van de afdeling  

    S.IJ.S. en van de heer Wilco Siebelink, schutter van de afdeling S.IJ.S. 

    Zie de bijlagen voor de tekst van deze “Ingekomen Stukken” (bijlagen A en B). 

    De secretaris leest beide stukken voor waarna, na enige discussie, het hoofdbestuur  

    antwoordt de men zich hieromtrent zal beraden en de volgende ALV met reacties cq  

    voorstellen zal komen. 
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4. Notulen ALV d.d. donderdag 29 november 2018 

    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 2018  (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 2018  (penningmeester) 

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

    Het boekjaar 2018 kon, in tegenstelling tot enkele voorgaande jaren, gelukkig worden  

    afgesloten met een duidelijk positief saldo. 

    Vanuit de vergadering wordt geopperd om de Begroting beter (nauwkeuriger) op te  

    stellen, nu wijkt de Begroting veelal fors af van de werkelijke cijfers. 

    De voorzitter antwoordt dat het hoofdbestuur haar best doet om een nauwkeurige  

    Begroting op te stellen, er zijn echter helaas altijd wel een aantal “onvoorziene  

    omstandigheden” en/of verassingen welke we in een Begrotingsjaar tegenkomen. 

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

    alsmede omtrent de “Balans” over het boekjaar 2018, de vergadering gaat dan ook  

    unaniem akkoord met het onderhavige financieel verslag over 2018.  

    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 bestond oorspronkelijk uit de afdelingen De Kogel te Stokkum  

    (tweede keer) en Noordijk/Lochuizen te Neede (eerste keer) 

    De afdeling De Kogel heeft echter inmiddels een flink aantal leden afgemeld en  

    wensten af te zien van de verplichtingen gesteld aan de Kaskommissie. 

    De afdeling Zieuwent is bereid gevonden de plaats van deze afdeling in te nemen. 

    De kommissie deelt, bij monde van de vertegenwoordiger van de afdeling Zieuwent, 

    mede dat de kommissie de kas alsmede de overige bescheiden voor wat betreft het  

    boekjaar 2018 steekproefsgewijs heeft gecontroleerd. 

    De conclusie was dat alles er “keurig” uitzag, men heeft 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 2018 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. 



  

4 

8. Benoeming nieuwe Kaskommissie 

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

    afdeling Harfsen.  

    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. 
 

10. Bestuursverkiezing 

    Aftredend en herkiesbaar tijdens deze vergadering is onze penningmeester de heer  

    Richard Spexgoor. 

    Aftredend en niet herkiesbaar tijdens deze vergadering is onze 2e voorzitter de heer  

    Ab Scheffer. 

    Het Hoofdbestuursvoorstel luidt: herbenoeming van de heer Richard Spexgoor tot   

    hoofdbestuurslid van de vereniging.   

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

    Omtrent het “afscheid” van de heer Scheffer wordt verwezen naar elders in deze 

    notulen. 
       

11. Rondvraag 

    Voor de Rondvraag melden zich de afdelingen Vios, Wildenborch en St. Hubertus. 

    De afdeling Vios wil enkele van hun schutters (laten) opleiden tot schietinstructeur en  

    vraagt of de schietvereniging “Oost-Gelderland” deze mogelijkheid biedt. 

    De voorzitter antwoordt dat bij onze vereniging geen mogelijkheden zijn om tot o.a.  

    schietinstructeur te worden opgeleid. 

    Misschien dat de KNSA uitkomst kan bieden doch volgens de afdeling Vios is dit  

    een “ramp” (citaat Vios). 

    De afdeling Wildenborch wil graag de heer Scheffer bedanken voor het vele werk 

    doch men stelt dat in het verleden de “stelregel” was dat, indien iemand uit het  

    hoofdbestuur ging, deze zelf voor een “vervanger” cq “opvolger” zorgde. 

    Ab Scheffer geeft een uiteenzetting hieromtrent en stelt o.a. dat de tijden erg zijn  

    veranderd en dat, ondanks “tig” oproepen en smeekbeden van het hoofdbestuur, 

    geen bestuursleden meer gevonden (kunnen) worden. 

    Omtrent de concoursen stelt de afdeling Wildenborch voor om bijvoorbeeld de s.v.  

    “Oost-Gelderland” een (kleine) bijdrage per deelnemer te laten betalen, zeg maar als  

    “tegemoetkoming” en “bestrijding van de onkosten e.d.” 

    Misschien dat er dan weer meer concoursen zullen worden aangevraagd. 
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    De afdeling St. Hubertus vraagt of het mogelijk is dat de schietkaarten voor zowel de  

    discipline KKG als de disciplines LG/LGO hetzelfde formaat hebben (o.a. ingeval  

    gebruik wordt gemaakt van een “moederkaart”). 

    De voorzitter antwoordt dat het hoofdbestuur dit zal onderzoeken en er zo mogelijk  

    voor zal zorgen dat de “geweerkaarten” in de toekomst hetzelfde formaat hebben. 

    Tevens stelt de afdeling St. Hubertus dat voor b.v. Kampwedstrijden een tijdslimiet  

    geldt van 45 minuten. 

    In het verleden werden schutters blijkbaar wel eens gediskwalificeerd omdat men  

    deze tijdslimiet had overschreden. 

    De vorige keer werd dit echter niet gedaan en de afdeling vraagt “hoe hard” deze  

    tijdslimiet is, met andere woorden: wordt deze bepaling wel strikt nageleefd? 

    De voorzitter antwoordt dat hierop in de toekomst beter en nauwkeuriger zal worden  

    toegezien op eventuele overschrijding van de tijdslimiet. 

    Hierop stelt de afdeling St. Hubertus dat, volgens de afdeling, voor veel schutters een  

    limiet van 45 minuten te kort is en stelt voor deze limiet te verruimen naar 60 minuten. 

    Hierop antwoordt de voorzitter dat (verreweg) de meeste schutters ruimschoots  

    voldoen aan de gestelde limiet (voor veel schutters is zelfs 30 minuten voldoende). 

    Vervolgens stelt de afdeling St. Hubertus de accommodatie voor de Kampwedstrijden  

    (discipline LGO) ter discussie. 

    Deze wedstrijd werd onlangs gehouden bij de afdeling Diana in welke accommodatie  

    gebruik wordt gemaakt van een “boventransportsysteem” voor de schietkaarten. 

    De vraagsteller stelt hieraan niet deelgenomen te hebben omdat men dan telkens het  

    wapen moet “afzetten” om vervolgens opnieuw in positie te moeten komen. 

    Men stelt voor om een accommodatie te kiezen zonder “boventransportsysteem”. 

    Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat een en ander niet alleen geldt voor de  

    afdeling Diana doch voor alle afdelingen met een “boventransportsysteem”. 

    Tenslotte stelt de afdeling St. Hubertus dat het hoofdbestuur diverse malen heeft  

    aangegeven dat alle afdeling bezocht zullen worden doch bij de afdeling St. Hubertus  

    is echter nog niemand geweest. 

    De voorzitter antwoordt dat men te zijner tijd vanzelf aan de beurt komt (“wat in het  

    vat zit verzuurt niet”). 

 

Vervolgens wordt “afscheid” genomen van de heer Ab Scheffer als hoofdbestuurslid van 
de schietvereniging “Oost-Gelderland”. 

De voorzitter vermeldt de “doopceel” van Ab en dankt hem uitvoerig voor het (zeer vele) 
werk voor onze vereniging. 

De voorzitter stelt hierop voor om Ab Scheffer te benoemen tot Ere-lid van de 
vereniging waarmee de vergadering akkoord gaat met een staande ovatie. 

In zijn dankwoord zegt Ab o.a. met veel plezier terug te kijken op zijn periode in het 
hoofdbestuur en dat men, in voorkomende gevallen, nog steeds een beroep op hem  
kan en mag doen. 

     

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

    eenieder nog veel schietplezier en sluit de vergadering om 21.50 uur. 

 

 

De voorzitter,                 De secretaris, 
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BIJLAGE  A  NOTULEN  ALV  S.V.  “OOST - GELDERLAND”  23  MEI  2019 

M.J.J.Wilbrink, voorzitter sv SIJS                                                                                                                                                    

Prins Johan Frisohof 40                                                                                                                                                      

7061WV Terborg mjjwilbrink                                                                                                                                                                 

Tel 0315323377                                                                                                                                                                                               

Email: mjjwilbrink@hotmail.com 

Aan sv Oost Gelderland                                                                                                                                                                        

p.a. Kerkplein 7b                                                                                                                                                                                             

7051 CX Varsseveld 

Datum: 16-05-2019   

Betreft: concoursen 

 

Geacht Bestuur, 

Hartelijk dank voor het compliment in het jaarverslag 2018 van sv Oost Gelderland,met 

betrekking door het door SIJS georganiseerde concours in oktober 2018. Het was inderdaad een 

goed verlopen concours, maar met helaas een zeer matige opkomst (166 personen). 

In onze algemene ledenvergadering d.d. 24-04-2019 hebben we het concours nog eens de 

revue laten passeren. Conclusie was dat de opbrengsten zeer laag waren en niet in 

overeenstemming met de inspanningen die nodig zijn om een dergelijke wedstrijd te 

organiseren. Uit dezelfde vergadering kwamen dan ook voorstellen naar voren die het ons 

inziens voor alle, bij sv Oost Gelderland aangesloten verenigingen, aantrekkelijker kunnen 

maken om ook eens een concours te organiseren. 

Ik vraag U dan ook bij dezen om hier eens naar te kijken en deze in overweging te nemen zodat 

we ze op de aanstaande algemene ledenvergadering kunnen bespreken: 

• Is het mogelijk om ipv de 50% inleg slechts bijvoorbeeld 25% van de inleggelden te bestemmen 

voor de prijzen? (Nu was de inleg €4,-. Daar 50% van is €2,-. Daar weer €0,70 vanaf is €1,40 over 

voor de organisatie= erg weinig) 

• Kunnen we niet beter de personele baan plus combinatiebaan vervangen door een serie van 30 

schoten (kosten inleg bijv. €6,-)?  Hierdoor zijn slechts drie prijzen per klassen en discipline nodig 

ipv zes. 

• Is het niet veel aantrekkelijker en stimulerend voor een organiserende vereniging als men van 

svog  €1,- per deelnemer ontvangt in plaats van €0,70 te moeten afdragen.                                                         

We zouden het zeer op prijs stellen als het bestuur van sv Oost Gelderland dit onderwerp, met 

genoemde voorstellen ter sprake brengt tijdens de alv op 23 mei aanstaande. Alvast onze dank 

daarvoor. Mocht deze brief nog vragen uwerzijds oproepen, ben ik te allen tijde bereikbaar 

onder mobiel tel 06 39239252 of onder bovenstaand vaste nummer. 

Met vriendelijke groet, 

Marcel Wilbrink, voorzitter sv SIJS 

 

 

mailto:mjjwilbrink@hotmail.com
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BIJLAGE  B  NOTULEN  ALV  S.V.  “OOST - GELDERLAND”  23  MEI  2019 

 
 
 
Hallo Gerard,ik heb misschien nog wel  wat ideeën/voorstellen voor de alv van 23 mei. 
Ben zelf niet aanwezig vandaar deze mail. 
 
Na het lezen van de notulen/jaarverslag van 2018 kreeg ik het idee om naast het LGO en vanaf het 
seizoen 2019-2020 ook het pistool opgelegd te introduceren bij OG. 
 
Deze discipline word inmiddels al door vele pistoolschutters in heel Nederland en in Duitsland beoefend 
,en wat nieuwe disciplines is nooit verkeerd en de kans op nieuwe leden is natuurlijk ook aanwezig. 
Met deze discipline behoud je ook de wat oudere pistool schutters en je kan ook nu de jeugd  pistool 
opgelegd laten schieten. 
Je kan bv de jeugd t/m 21 jaar mee laten schieten en bij de senioren/veteranen van af 55 jaar, 
Maar de keuze voor de leeftijdscategorie kan men altijd nog anders bepalen. 
 
De regels zijn vrij simpel; regels opgesteld door knsa  
Bij opgelegd schieten wordt het luchtpistool met de onderzijde van de kolf op een steun geplaatst 
(zelfde afmeting als bij LGO) en mag niet zijdelings “aangeleund” zijn/worden tegen de installatie. 
Tijdens het afvuren mag de “niet” schiethand niet boven de gordel geplaatst worden. 
Het aanbrengen van speciale kolfplaten is toegestaan mits de wapens binnen de afmetingen van 
de meetkist blijven. 

Helaas weet ik zo de afmetingen van een meetkist niet uit mijn hoofd. 

 

Ander idee/voorstel om vanaf het seizoen 2019-2020 het bij LG en LGO niet meer in hele punten, 

tellen maar in tienden. 

Reden hier voor is dat bij het LG en LGO de scores steeds dichter bij elkaar komen te liggen, en 

er is best wel een redelijk groep schutters van OG die ook knsa  of open wedstrijden wedstrijden 

schieten en daar word ook al geruime tijd in tienden geteld. 

 

Groeten Wilco Siebelink. 

 

 


