
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 Leden Vergadering d.d. woensdag 27 november 2019 
in zaal ‘De Bocht’ (voorheen ’t Wolfershuus), Ruurloseweg 42 te Zelhem. 
 

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

Afwezig met kennisgeving is hoofdbestuurslid de heer Heere. 

 

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

Afwezig met kennisgeving is ons erelid de heer Kroesen. 

 

Van de 33 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  

2019 alsmede van de Prestatie - Serie 2019 (tot 01 oktober).                                           

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

verzorgen van de weer “goed gevulde prijzentafel”. 

B. De planning van concoursen en wedstrijden voor wat betreft (de rest van) het seizoen 
2019/2020 is als volgt: 

Dinsdag 10 en woensdag 11 december 2019: 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 2020: Kampioenschappen 2020 van de s.v. “Oost-Gelderland”. 

De Kampioenschappen 2020 zijn gepland op dinsdag 21 t/m woensdag 22 januari 
2020 (LG/LP/LGO) en op vrijdag 24 januari (KKG/KKP). 

De Kampioenschappen worden verschoten op de banen van de afdeling Het gouden 
Oog te Harreveld, deze keer dus alle disciplines op elektronische banen. 

Tevens kan men op woensdagmiddag 22 januari terecht voor uitsluitend de Lucht 
disciplines (LG/LP/LGO). 

Eind april volgen dan nog de Kampwedstrijden van de Winterkompetitie 2019/2020. 

Voor wat betreft de rest van het seizoen zijn geen concoursen gepland. 

C. De opkomst tijdens de Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie was deze keer  

“gemiddeld tot goed” met respectievelijk 66% (52%) voor KKG, 55% (78%) voor LG, 
70% (65%) voor KKP, 85% (65%) voor LP en 76% (54%) voor LGO.  

Tussen haakjes de opkomst bij de Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie in 2018. 

Opvallend is de (gelukkig weer) hogere opkomst bij de disciplines KKG en LGO en de 
lage(re) opkomst bij de discipline LG. 

Het totaal percentage “kampers” kwam hierdoor uit op 71% tegen in totaal 63% 
opkomst tijdens de vorige Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie. 
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De praktijk leert dat gelukkig steeds meer schutters die verhinderd zijn (of b.v. geen 
zin hebben!) zich (tijdig) afmelden, toch ook deze keer is van een aantal schutters die 
zijn uitgenodigd, niets vernomen. 

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, bij tijdige afmelding, een andere schutter uit te nodigen (volgende 
op de uitslagenlijst). 

D. 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 2019 was 56,8 jaar (56,3 jaar in 2018 (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). 

E. Het hoofdbestuur is voornemens om, vanaf 2020, de afdelingen weer te betrekken bij 
het tellen van de schietkaarten. 

Telkens zal een afdeling worden benaderd om enkele dagdelen een schutter af te 
vaardigen voor assistentie.  

F. Afdelingen die zich afmelden bij de KNSA worden dringend verzocht dit door te geven 
aan het hoofdbestuur (dit in verband met onze WA-verzekering). 

G. De voorzitter deelt mede dat de afdeling De Kogel is opgeheven, enkele schutters 
van deze afdeling hebben een doorstart gemaakt onder de naam S.V.U.G. (niet te 
verwarren met S.V.O.G.), men schiet momenteel bij de afdeling Diana te Etten. 

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

Tijdens de vorige vergadering is de heer Scheffer afgetreden en volgend jaar is de 
heer Ruumpol aftredend en niet herkiesbaar. 

Hierdoor daalt het aantal hoofdbestuursleden tot een absoluut minimum (slechts vijf). 

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 afmeldingen voor deze vergadering zijn binnengekomen 
van ons erelid de heer Kroesen en van de afdelingen Artemis en DSVA alsmede van de 
heer Wilbrink, voorzitter van de afdeling S.IJ.S. (wegens ziekte). 

     

4. Notulen ALV d.d. donderdag 23 mei 2019 

    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. Voorstellen wijziging Wedstrijd – Reglement 

        A) Het aantal korpsen bij de discipline KKG daalt jaarlijks, zie de bijlagen voor het aantal 
korpsen in deze discipline bij de Winterkompetities gedurende een fors aantal jaren.  

Om te voorkomen dat er op een gegeven moment geen sprake meer is van een “echte” 
korpswedstrijd stelt het hoofdbestuur voor om, met ingang van de Winterkompetitie 
2020/2021, ook bij deze discipline over te gaan op “drietallen” in plaats van “viertallen” 
(evenals de disciplines LG en LGO). 
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Het hoofdbestuur stelt voor om te zijner tijd (na afloop Winterkompetitie 2019/2020) het 
Wedstrijd - Reglement dienovereenkomstig aan te passen zodat bij zowel KKG als LG 
als LGO sprake wordt/is van “drietallen”. 

    Het betreft artikel 37, artikel 38 en artikel 41. 

B)  Het hoofdbestuur stelt een wijziging voor met betrekking tot de prijstoekenning,            
geregeld in de artikelen 43 (A sub 4), 44 (C sub 4, D sub 4) en 16 (C sub 4, D sub 4). 

    Momenteel is de prijstoekenning middels deze artikelen geregeld als volgt: 

1) Naar het hoogste aantal punten van de stam.                                                                          
2) Naar de beste laagste, voorlaagste enz.kaart van de stam.                                                                      
3) Naar het, qua aantal punten, beste laagste, voorlaagste enz. schot van de stam.               
4) Naar het dichtst, één na dichtst enz. bij het centrum van een roos van de stam        
gelegen schot.                                                                                                                             
5) naar het lot. 

    Het hoofdbestuur stelt voor een en ander te wijzigen als volgt: 

1) Naar het hoogste aantal punten van de stam.                                                                    
2) Naar de beste laagste, voorlaagste enz.kaart van de stam.                                                                  
3) Naar het, qua aantal punten, beste laagste, voorlaagste enz. schot van de stam.           
4) Naar de hoogste score bij tellen op “tiende punten” van de stam.                                                                                                                         
5) naar het lot. 

Voor wat betreft het voorstel tot wijziging van de korpsen bij de discipline KKG komen 
vanuit de vergadering enkele opmerkingen variërend van “alles loopt steeds terug, schaf 
de korpswedstrijden maar af” tot het “naderhand via de computer samenstellen van de 
korpsen”.                                                                                                                                
De voorzitter antwoordt dat het samenstellen van korpsen via de computer niet mogelijk 
is omdat deelname aan de korpswedstrijd niet verplicht is.                                                    
Het hoofdbestuur tracht met deze wijziging toch te komen tot een “echte en volwaardige” 
korpswedstrijd, ook voor de discipline KKG. 

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

6. “Afmeldingsprocedure” bij Kampwedstrijden                                                                
Sinds enige tijd wordt bij de uitnodigingen voor Kampwedstrijden een mailadres vermeld 
waar men zich, bij eventuele verhindering, kan afmelden.                                                   
De bedoeling hiervan is om, bij vroegtijdige afmelding, een vervanger uit te nodigen. 

 In de bijlagen voor deze vergadering de nodige informatie omtrent afmeldingen bij de 
Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie 2019. 

 In het begin kwamen de afmeldingen veelal zeer laat binnen (vaak pas op de betreffende 
Kampdag) waardoor geen vervanger meer kon worden uitgenodigd. 

  De bevindingen bij de Kampwedstrijden Zomerkompetitie 2019 waren dermate 
hoopgevend dat het hoofdbestuur voorstelt om een en ander op te nemen in ons 
Wedstrijd - Reglement. 
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Het hoofdbestuur stelt voor om bij artikel 44 (sub a en sub b) een alinea toe te voegen: 

“Bij tijdige afmelding van een uitgenodigde schutter zal een vervanger worden 
uitgenodigd en wel de eerstvolgende schutter in die klasse(groep) die nog niet is 
uitgenodigd. Het hoofdbestuur beslist omtrent de bepaling tijdige afmelding.”  

    Ook dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen.                                                              

7. 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. 

 
8. Concept – Begroting 2020 
    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. 
    Wij hopen dus, evenals vorig jaar, weer positief te kunnen draaien in de hoop dat deze  
    begroting ook gehaald mag worden. 
    De penningmeester deelt o.a. mede dat het (vaste) bedrag per deelnemende schutter  
    aan concoursen (voor hulp en gebruik apparatuur e.d., momenteel € 0,70 per deelnemer)     
    wordt afgeschaft. 
    Na afloop van de discussie hieromtrent wordt de concept-begroting, zoals voorgesteld  
    door het hoofdbestuur, onveranderd door de vergadering aangenomen als zijnde de  
    Begroting 2020. 
    
9. Rondvraag 

    Hiervoor melden zich de afdelingen Het Gouden Oog, Vios, Wildenborch en Sagittarius.  

    De afdeling Het Gouden Oog stelt dat onze vereniging zoveel mogelijk parallel dient te    

    lopen met de KNSA, en had daarom tijdens de vorige ALV een vraag gesteld met  

    betrekking tot het gebruik van correctielenzen (bij onze vereniging niet toegestaan, bij de  

    KNSA echter wel). 

    Na afloop van de discussie hieromtrent blijkt dat de vorige ALV weldegelijk antwoord is  

    gegeven en wel dat wij de regels van de KNSA hieromtrent zullen naleven. 

    Een en ander moet echter nog in onze reglementen worden verwerkt. 

    De afdeling Vios stelt dat ereleden vrijgesteld zijn van het betalen van contributie. 

    De afdeling stelt voor om ook de hoofdbestuursleden vrij te stellen voor het betalen van  

    contributie in de hoop dat dat misschien motiverend werkt om het totaal aantal  

    hoofdbestuursleden weer “op niveau” te krijgen. 

    Het hoofdbestuur snapt de bedoeling van deze vraag doch stelt dat momenteel enkel de  

    ereleden zijn vrijgesteld en de hoofdbestuursleden (nog) niet. 

    Ereleden hebben zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging  

    en de huidige hoofdbestuursleden moeten deze kwalificatie eerst nog “verdienen”. 

    De afdeling Wildenborch vraagt wat de “screening” van (door) de KNSA inhoudt. 

    De voorzitter antwoordt dat men enkel geruchten hoort (verder nog niks concreet). 

    De vergadering merkt op dat deze screening met minstens 2 jaar wordt uitgesteld. 

    Ook vraagt de afdeling Wildenborch waarom we nu op woensdag vergadering en niet,  

    zoals gebruikelijk, op donderdag. 

    De voorzitter antwoordt dat nu op donderdag de penningmeester een cursus volgt. 
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    Tenslotte stelt de afdeling Wildenborch dat tijdens de Kampwedstrijden in Eefde op  

    sommige banen (iets) te weinig licht zou zijn. 

    De voorzitter antwoordt dat het hoofdbestuur vooraf de accommodatie heeft gekeurd en  

    akkoord bevonden. 

    De afdeling Sagittarius deelt mede dat ook deze vereniging haar lidmaatschap van de  

    KNSA heeft opgezegd. 

    Men vraagt hoe de procedure nu is met betrekking tot de certificering. 

    Volgens de afdeling mag men, volgens een ministerieel besluit, deze certificering ook  

    door aan “andere instantie” laten uitvoeren (eisen dan van ministerie, niet van KNSA). 

    De afdeling vindt het van groot belang dat de kwaliteit wordt gewaarborgd en vraagt of  

    hierin misschien een taak (adviesfunctie) is weggelegd voor de s.v. “Oost-Gelderland”. 

    De voorzitter antwoordt dat het hoofdbestuur (nog) geen mogelijkheden ziet om b.v. zelf  

    de certificering door te voeren (niet “geheel ter zake kundig” alsmede een structureel  

    tekort aan hoofdbestuursleden). 

    De afdeling Sagittarius benadrukt dat het niet haar bedoeling is om het hoofdbestuur met  

    extra werkzaamheden “op te zadelen”. 

 

10. 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 21.50 uur. 

 

 

 

 

De voorzitter,             De secretaris, 
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