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Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. donderdag 02 juni 2022  in 
zaal ”De Veldhoek”, Varsselseweg 55 te Veldhoek. 
 

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

Afwezig met kennisgeving is hoofdbestuurslid de heer Heere. 

 

Tevens zijn aanwezig onze ereleden de heren Berenpas en Holtslag. 

 

Van de 30 aangesloten afdelingen zijn er 19 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. 

    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: 

    Uit de uiteenzetting van de voorzitter komen vanzelf de Mededelingen aan bod: 

    “De laatste keer dat we bij elkaar waren was op 28 oktober 2021. 

    Dat was nog wel met enkele maatregelen betreffende corona, zoals de QR-code. 

    Vol goede moet dachten we toen onze activiteiten weer te kunnen hervatten doch niets  

    was minder waar.     

    Op 23 februari, tijdens een hoofdbestuursvergadering, heeft het hoofdbestuur besloten  

    de Winterkompetitie te laten vervallen en om in mei de Zomerkompetitie op te starten.  

    Ook de geplande Kampioenschappen in januari werden afgelast. 

    Door corona waren er in het afgelopen seizoen geen officiële wedstrijden en is er dus  

    tijdens deze ledenvergadering wederom geen prijsuitreiking. 

    Hopelijk gaat het, naar het zich laat aanzien, nu wel goed. 

    Het aantal afdelingen is afgenomen met drie, dus nu hebben we nog 30 afdelingen. 

    De afdeling Lochuizen schoot voorheen in Neede, men schiet nu in Diepenheim waar 

    men alleen LG en LP kan schieten (dus geen KKG en KKP meer). 

    De afdeling Halfweg had een accommodatie in Silvolde, men schiet nu in De Heurne. 

    De planning voor het seizoen 2022/2023 is als volgt. 

    Eind september: Kampwedstrijden Zomerkompetitie  (bij S.IJ.S. te Doetinchem) 

    Op 6 en 7 december: KKG-50meter wedstrijd  (bij Willem Tell te Hengelo)   

    12 t/m 16 december: Concours (alle disciplines)  (bij Diana te Etten) 

    Vervolgens in januari 2023 de Kampioenschappen en eind april 2023 dan nog de  

    Kampwedstrijden van de Winterkompetitie. 

    Zoals reeds eerder meegedeeld in de vorige ALV worden de korpswedstrijden bij de  

    jaarlijkse Kampioenschappen afgeschaft. 
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    De deelname aan de korpswedstrijden loopt, per discipline, dermate terug dat het niet  

    zinvol meer is om dergelijke korpswedstrijden in te plannen.  

    Alle dan deelnemende korpsen winnen een prijs omdat de deelname zo laag is,  

    waardoor er dus geen sprake is van een echte (korps)wedstrijd. 

    Tijdens de vorige ALV werd tevens meegedeeld dat we overstappen op een andere wijze  

    van betalen voor deelname (het zgn. inleggeld). 

    Tot nu toe betalen de deelnemers contant op de betreffende wedstrijddag. 

    Het wordt echter steeds moeilijker om, via de bank, grotere hoeveelheden klein geld  

    (vooral munten) af te halen dan wel af te storten. 

    Als alternatief wordt nu gekozen voor het achteraf, via een nota, verrekenen van de  

    betreffende inleggelden via de betreffende afdeling. 

    Aan de hand van de uitslagenlijst kan exact worden bepaald welke schutters van welke  

    afdeling hebben deelgenomen en aan welke discipline(s). 

    Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het beheer van gegevens van  

    personen e.d. dus het huidige protocol kan worden gehandhaafd. 

    Het betreffende protocol (AvG) is inmiddels opgenomen op onze website. 

    In de loop van dit jaar ontvangt elke afdeling weer de jaarlijkse ledenlijst met alle bij onze  

    vereniging aangesloten schutters alsmede een lijst van de bestuursleden e.d. 

    Deze lijsten graag controleren en wijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie via  

    de betreffende formulieren (te vinden op onze website). 

    Een opgaveformulier voor een kompetitie of wedstrijd is geen ledenmutatieformulier.” 

    Tenslotte nog een Mededeling van onze penningmeester, Richard Spexgoor: 

    Door met name een sterke verhoging van de papierprijs wordt het drukken van onze  

    schietkaarten aanzienlijk duurder, hierdoor zal ook de prijs die afdelingen zullen moeten  

    betalen voor het afhalen van schietkaarten aanzienlijk stijgen. 

    De prijs per duizend schietkaarten bedraagt vanaf heden € 50,=. 

    De vergadering vraagt naar de mogelijkheid om grote(re) hoeveelheden schietkaarten   

    te bestellen met als gevolg een mogelijk (relatief) geringere prijs. 

    De penningmeester antwoordt hierop dat dit niet kan vanwege transport en opslag e.d. 

     

3. Ingekomen Stukken 

De secretaris deelt mede dat afmeldingen voor deze vergadering zijn binnengekomen 
van de heren Heere (hoofdbestuurslid), Scheffer (erelid) en de heer Evers (lid van de 
Commissie van Beroep). 

 

4. Notulen ALV d.d. donderdag 28 oktober 2021 

    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. Jaarverslag 2021 

In verband met corona is ook het verslag over 2021 aanzienlijk korter dan andere jaren, 
door corona kon ook in 2021 geen “officiële” kompetitie cq wedstrijd worden verschoten. 

    De secretaris heeft getracht het betreffende jaar (2021) 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 akkoord met het onderhavige verslag over 2021. 

    De secretaris wordt bedankt voor het schrijven cq samenstellen hiervan. 
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6. Financieel Verslag 2021 
    Onze penningmeester, de heer Spexgoor, geeft een uiteenzetting hieromtrent. 
    Een aantal posten vallen lager uit dan verwacht cq begroot vanwege corona. 
    Het (boek)jaar 2021 kende in totaliteit een fors positief saldo (winst). 
    Het hoofdbestuur heeft hierop besloten om alle schutters voor wat betreft het jaar 2022  
    een forse contributieverlaging te verlenen (als “compensatie” omdat ook in 2021  
    geen wedstrijden cq competities konden worden verschoten). 
    Na afloop van de discussie hieromtrent wordt het Financieel Verslag over het boekjaar  
    2021, inclusief de Balans over 2021, door de vergadering aangenomen. 
    De penningmeester wordt, met applaus, bedankt voor het samenstellen van dit verslag. 
 
7. Verslag Kaskommissie 
    De Kaskommissie deelt mede dat de penningmeester op alle vragen een adequaat  
    antwoord had en dat men geen bijzonderheden heeft kunnen vinden. 
    De Kaskommissie heeft dan ook geen op- of aanmerkingen. 
    Vervolgens wordt het hoofdbestuur (penningmeester) gedechargeerd voor het in het  
    boekjaar 2021 gevoerde financieel beheer. 
    De Kaskommissie wordt bedankt voor de uitgevoerde controlewerkzaamheden. 
 
8. Benoeming Kaskommissie 
    Het hoofdbestuursvoorstel luidt: benoeming van de afdelingen Diana Dames (2e keer)  
    en Prins Alexander. 
    Beide afdelingen hebben geen bezwaar, de voorzitter dankt de genoemde afdelingen  
    voor het (andermaal) zitting 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. 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 waarna de voorzitter bovengenoemde personen dankt 

    voor het (andermaal) zitting te willen nemen in de Kommissie van Beroep. 

 
10. Bestuursverkiezing. 
    Aftredend en herkiesbaar tijdens deze ALV zijn de heren Richard Spexgoor en André  
    Berendsen, respectievelijk penningmeester en bestuurslid 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). 
    De voorzitter vraagt nogmaals dringend om in de eigen afdeling te overleggen of er  
    schutters zijn die een hoofdbestuursfunctie ambiëren. 
    Hij benadrukt dat het nu wel “erg kort dag” wordt, nieuwe hoofdbestuursleden zijn 
    op korte termijn benodigd (enkele “zittende” hoofdbestuursleden hebben reeds gemeld  
    aan hun laatste termijn bezig te zijn). 
 
11. Rondvraag 

    Voor de Rondvraag melden zich de afdelingen Nimrod (Eefde) en Wildenborch (Vorden). 

    De afdeling Nimrod deelt mede zich te hebben vergist en abusievelijk “ja” te hebben  

    gezegd op de vraag of men iets voor de Rondvraag had. 
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    De afdeling Wildenborch geeft aan dat zij graag hadden gezien dat, in plaats van een  

    forse contributieverlaging (voor 2022), men b.v. een fles wijn beschikbaar had gesteld  

    voor de deelnemers aan een wedstrijd of kompetitie. 

    De afdeling stelt dat dit mogelijk een stimulans zou zijn geweest om dan aan deze  

    wedstrijd of competitie deel te nemen. 

    De voorzitter antwoordt dat bij een contributieverlaging alle aangesloten schutters  

    hiervan profiteren en niet alleen de deelnemers aan een wedstrijd of kompetitie. 

    Tevens geeft het uitreiken van (b.v. honderden) flessen wijn veel organisatorische  

    problemen (ook lusten veel schutters geen wijn en moeten deze dan noodgedwongen  

    weggeven). 

 

12. 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 21.20 uur. 

 

 

 

 

De voorzitter,             De secretaris, 
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