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 28 oktober 2021
in zaal ”De Veldhoek”, Varsselseweg 55 te Veldhoek.
Aanwezig: de hoofdbestuursleden de heren Centen, Bruggink, Spexgoor, Heere, Doornink
en Berendsen.
Alle hoofdbestuursleden zijn derhalve aanwezig.
Tevens zijn aanwezig onze ereleden de heren Berenpas, Holtslag en Scheffer.
Van de 30 aangesloten afdelingen zijn er 20 aanwezig.
1. De voorzitter, de heer Centen, opent, met een woord van welkom aan de aanwezigen,
de vergadering om 20.15 uur.
Een speciaal woord van welkom wordt gericht tot de aanwezige ereleden.
De voorzitter vindt het fijn dat weer een “normale” ALV kan worden gehouden na alle
perikelen rond het corona-virus en hoopt dat ook in de toekomst dit virus zich verder
koest houdt en we weer normaal onze kaartjes kunnen schieten.
2. Er zijn de hiernavolgende Mededelingen:
A. Normaliter is er in de pauze van een ALV een prijsuitreiking van eerder
verschoten wedstrijden doch, door corona, is in het afgelopen seizoen geen
enkele officiële wedstrijd verschoten.
Gevolg hiervan is dus dat er tijdens deze ALV geen prijsuitreiking is.
B. De Winterkompetitie is reeds gestart, de eerste en tweede ronde zijn bezig.
De ophaaldag hiervoor is zaterdag 18 december, dan worden tevens de derde en
vierde ronde geleverd. De ophaaldag hiervoor is zaterdag 12 maart 2022.
C. De Kampioenschappen 2022 zijn bij de afdeling Het Gouden Oog te Harreveld op
maandagavond 22 januari en dinsdagmiddag/avond 23 januari (LG, LP en LGO)
alsmede op woensdagavond 24 januari en vrijdagavond 26 januari (KKG en KKP).
Het hoofdbestuur heeft besloten om bij de Kampioenschappen de korpswedstrijden
af te schaffen.
De deelname loopt per discipline (en klasse) dermate terug dat het niet zinvol meer
is dergelijke korpswedstrijden in te plannen (alle dan deelnemende korpsen winnen
een prijs omdat de deelname zo laag is waardoor er dus geen sprake meer is van
een echte korpswedstrijd).
We stappen ook over op een aangepaste wijze van betalen voor deelname (inleg).
Normaliter betalen de deelnemers contant tijdens de betreffende wedstrijddag.
Nu wordt het steeds moeilijker om via de bank grote(re) hoeveelheden “klein geld”
(vooral munten e.d.) af te halen dan wel af te storten.
Als alternatief wordt nu gekozen voor het achteraf (via nota) verrekenen van de
betreffende inleggelden via de afdeling (aan de hand van de uitslagenlijst kan exact
worden bepaald welke schutters van welke afdeling hebben deelgenomen).
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D. Onlangs heeft elke afdeling weer een ledenlijst en een bestuurslijst ontvangen met
alle gegevens zoals deze momenteel bij de s.v. “Oost-Gelderland” bekend zijn.
Graag de lijsten controleren en wijzigingen doorgeven aan onze ledenadministratie.
Met name van bestuursleden van afdelingen die weinig mails ontvangen (b.v. de
penningmeesters) worden wijzigingen vaak niet doorgegeven.
Volgens onze ledenadministrateur zijn inmiddels reeds een aantal wijzigingen
doorgevoerd.
Uiteraard geldt ook nu weer dat b.v. een opgaveformulier voor een kompetitie of
wedstrijd geen mutatieformulier is.
E. Destijds is gevraagd naar de invoering van de discipline LP-opgelegd
Het hoofdbestuur heeft hieromtrent overlegd en is tot de conclusie gekomen dat dit
momenteel niet haalbaar is.
Er is inmiddels ook al gevraagd naar invoering van de discipline KKP-opgelegd.
We krijgen dan een dermate versnippering van de te verschieten disciplines dat we
dan t.z.t. een achttal “kleine” dan wel “hele kleine” disciplines hebben.
Bijkomend argument is natuurlijk dat dan eerst het aantal hoofdbestuursleden weer
“op orde” moet zijn.
F. Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het beheer van gegevens
van personen e.d. dus het huidige protocol wordt gehandhaafd.
G. Afdelingen die het KNSA-lidmaatschap opzeggen wordt dringend verzocht dit te
melden bij onze penningmeester (i.v.m. de verzekeringen).
H. Het drukwerk van de schietkaarten verloopt momenteel via een bedrijf in Duiven.
Het is nog niet exact bekend hoe de prijsontwikkeling is cq zal verlopen.
I. Enkele afdelingen hebben nog een of meerdere rekeningen (nota’s) openstaan.
De penningmeester geeft deze afdelingen nog twee weken tijd om e.e.a. te voldoen,
daarna volgt een aanmaning (inclusief een “boete” van € 10,=).
J. En tot slot: wij zijn nog steeds op zoek naar schutters die het hoofdbestuur willen
komen versterken.
Momenteel ligt nog veel werk “op de plank” dus hierbij nog maar weer een keer een
dringende oproep om het hoofdbestuur te versterken.
Enkele zittende hoofdbestuursleden hebben reeds aangegeven dat dit hun laatste
termijn zal zijn.
3. Ingekomen Stukken
De secretaris deelt mede dat afmeldingen voor deze vergadering zijn binnengekomen
van de afdelingen Artemis en Eendracht, de heer Wilbrink (voorzitter S.IJ.S.) en van de
heer Klein Goldewijk (penningmeester ’t Kogeltje, lid kaskommissie).
4. Jaarverslag 2020
In verband met corona is het verslag aanzienlijk korter dan andere jaren, door corona
werd in 2020 namelijk geen enkele “officiële” kompetitie en/of wedstrijd verschoten.
De secretaris heeft getracht het betreffende jaar (2020) toch zo goed mogelijk weer te
geven en hoopt dat in de volgende jaarverslagen wel weer de scores cq resultaten van
verschoten wedstrijden e.d. kunnen worden opgeschreven en/of vermeld.
De vergadering gaat, met applaus, akkoord met het onderhavige verslag over 2020.
De secretaris wordt bedankt voor het schrijven cq samenstellen hiervan.
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5. 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.
6. Financieel Verslag 2020
Onze penningmeester, de heer Spexgoor, geeft een uiteenzetting hieromtrent.
Zo valt de post “Huur/GWE” hoger uit omdat de schietkaarten nu bij de penningmeester
worden opgeslagen (komt daardoor “1 stap hoger in de beveiliging”).
Verder vallen veel posten lager uit dan verwacht cq begroot vanwege corona.
Het (boek)jaar 2020 kende in totaliteit een negatief saldo (verlies) van € 0,30 (3 duppies).
Na afloop van de discussie hieromtrent wordt het Financieel Verslag over het boekjaar
2020, inclusief de Balans over 2020, door de vergadering aangenomen.
De penningmeester wordt, met applaus, bedankt voor het samenstellen van dit verslag.
7. Begroting 2022
Normaliter wordt het Financieel Verslag over een bepaald boekjaar in de voorjaars-ALV
behandeld en de Begroting voor het komende boekjaar op de najaars-ALV.
Omdat, vanwege corona, in 2021 slechts één ALV kan worden gehouden staan beide
agendapunten nu op dezelfde ALV.
Ook hieromtrent geeft de penningmeester een uiteenzetting.
Begroot is een fors voordelig saldo van ruim € 1.400,=.
Na afloop van de discussie wordt de Begroting, zoals voorgesteld door het hoofdbestuur,
onveranderd door de vergadering aangenomen als zijnde de Begroting 2022.
8. Verslag Kaskommissie
De Kaskommissie deelt mede dat de penningmeester op alle vragen een adequaat
antwoord had en dat alles er “netjes” en “verzorgd” uit zag.
De Kaskommissie heeft dan ook geen op- of aanmerkingen.
Vervolgens wordt het hoofdbestuur (penningmeester) gedechargeerd voor het in het
boekjaar 2020 gevoerde financieel beheer.
De Kaskommissie wordt bedankt voor de uitgevoerde controlewerkzaamheden.
9. Benoeming Kaskommissie
Het hoofdbestuursvoorstel luidt: benoeming van de afdelingen ’t Kogeltje (tweede keer)
en Diana Dames.
Beide afdelingen hebben geen bezwaar, de voorzitter dankt de genoemde afdelingen
voor het (andermaal) zitting nemen in de Kaskommissie.
10. 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. Scheffer (afdeling Vios) 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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11. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar tijdens deze ALV zijn de heren Benny Centen en Bart Heere,
respectievelijk voorzitter en tweede-secretaris/ledenadministrateur van de vereniging.
Er zijn geen kandidaten voor deze vacatures ingediend dus beide heren worden weer
benoemd voor een nieuwe zittingsperiode in het hoofdbestuur (applaus vergadering).
12. Wijzigen Wedstrijd-Reglement
Artikel 7 sub b) luidt momenteel:
“b) Correctielenzen mogen niet aan het wapen of in het achterste richtmiddel zijn
aangebracht. Correctielenzen moeten zonder uitzondering uitsluitend door de schutter
worden gedragen.
Alle typen richtmiddelen zijn toegestaan mits deze geen lenzen of lenssystemen
bevatten. Lichtfilters mogen zowel voor als achter worden gebruikt.
Telescopen aan het wapen zijn niet toegestaan.
Een vizier met prisma’s of spiegels mag alleen door schutters worden gebruikt die vanuit
de rechterschouder schieten maar met het linkeroog richten of omgekeerd.
Uitsluitend schutters van 55 jaar en ouder is het toegestaan gebruik te maken van in de
diopter ingebouwde optische systemen.”
Het hoofdbestuur stelt voor om dit (sub)artikel als volgt te wijzigen:
“b) Correctielenzen mogen aan het wapen of achterste richtmiddel zijn aangebracht.
Lichtfilters mogen zowel voor als achter worden gebruikt.
Telescopen aan het wapen zijn niet toegestaan.
Een vizier met prisma’s of spiegels mag alleen door schutters worden gebruikt die vanuit
de rechterschouder schieten maar met het linkeroog richten of omgekeerd.”
In het verleden is hieromtrent een vraag gesteld tijdens een ALV om dit artikel te wijzigen
conform de reglementen van de KNSA.
De vergadering heeft geen bezwaar tegen bovenstaande aanpassing hetwelk derhalve
wordt aangenomen.
13. Rondvraag
Een vraag wordt gesteld omtrent een evt. subsidie-aanvraag tijdens de “coronatijd”.
De afdeling Zelhem deelt mede dat zij alle verkregen subsidie moesten terug betalen.
De afdeling Willem Tell geeft aan dat zij subsidie hebben aangevraagd (ook ontvangen)
en niets hoefden terug te storten.
Misschien wordt deze regeling per gemeente anders uitgelegd cq geïnterpreteerd?
Volgens de vergadering is de betreffende regeling echter inmiddels vervallen.
De afdeling Zelhem heeft nog een tip: bij de gemeente Bronkhorst kan men, bij bezit van
een “eigen” gebouw cq accommodatie, de WOZ-waarde terug vorderen.
Dit geldt dan uiteraard enkel indien men een “eigen” gebouw bezit.
De afdeling Wildenborch vraagt waar de “matrijzen” voor de schietkaarten nu zijn.
De penningmeester antwoordt dat een en ander nu bij de (nieuwe) drukker ligt.
Tevens stelt de afgevaardigde van de afdeling Wildenborch dat hij nog een aantal kisten
op zolder heeft staan met daarin nog “ zeer oude” schietbanen die, in een grijs verleden,
nog wel eens werden gebruikt cq verhuurd.
De voorzitter antwoordt hierop dat hij zelf mag beslissen wat hij met deze kisten doet.
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Tenslotte deelt de voorzitter mede dat in de afgelopen periode een tweetal schutters van
de afdeling S.IJ.S. het nationaal kampioenschap hebben behaald in hun discipline.
Mede namens de vergadering feliciteert hij de betreffende schutters van harte met het
behalen van dit resultaat.
14. De voorzitter, de heer Centen, dankt eenieder voor de komst en inbreng, wenst
eenieder nog veel schietplezier alsmede een goede thuisreis en sluit vervolgens de
vergadering om 21.30 uur.

De voorzitter,

De secretaris,

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