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s.v. 

                   Nederlandse Bond voor Sportschutters 

                             Opgericht: 11 maart 1957. 

 

 
 

Notulen jaarvergadering d.d. 20 juni 2018 
 
Aanwezig: 
Bestuur:  Loewie Gerards (voorzitter), Frank Vossen (2

e
 voorzitter), Paul Ehlen (penningmeester), 

Roger Verweij, Thea van Stiphout, Jack van de Vorst, Patrick Reijntjens,                          
Anita Janssen-Oellers, Chris Pobezin.  

Afgemeld:     Jan van Roon, Jo Quaedvlieg, Jules Bertrand. 
Competitieleider:   Verena Verweij 
 
Ereleden:     Ben Elmendorp, Piet Carati, Henk van den Boorn 
Afwezige verenigingen: 3300 Treffers 78, 1600 Glück Auf 

 

  
  
1.   Opening door de 2

e
 voorzitter. 

  Een speciaal welkom voor de nieuwe vereniging SV Schaesberg. 
  Er wordt vervolgens een minuut stilte in acht genomen voor de overleden schutters.  
 
 
2.  Verkiezing voorzitter 
  Jo Quaedvlieg heeft te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen als bestuurslid en voorzitter. 
  Bestuurslid Loewie Gerards heeft aangegeven het voorzitterschap op zich te willen nemen. 

Aangezien zich geen tegenkandidaten voor het voorzitterschap hebben aangemeld wordt overgegaan 
tot een schriftelijke stemming.  
De uitslag van de stemming is als volgt: 

 28 stemmen VOOR 

 1 stem TEGEN 

 1 blanco stem 
Hiermee is Loewie Gerards formeel de nieuwe voorzitter van de NBVS.  Loewie bedankt alle 
aanwezigen voor het gestelde vertrouwen. Frank Vossen draagt de voorzittershamer over, waarna 
Loewie de vergadering verder zal voorzitten. 
 
 

3.  Notulen Jaarvergadering d.d. 21 juni 2017 
  Er zijn geen opmerkingen op de notulen. 
  De heer Pelzer (SV Juliana) vraagt waarom het jaarverslag van de secretaris niet op de agenda staat.   

Loewie geeft aan dat dit te maken heeft met het vertrek van Peter Lebens. Dit wordt een taak voor de 
nieuwe secretaris. 

 
 
4.  Jaarverslag penningmeester.  

Het verslag wordt akkoord bevonden.  Wel vraagt de heer Pelzer (SV Juliana) om de posten 
vergoedingen/vrijwilligerswerk en de kosten van het 60 jarig jubileum nader te specificeren.  Het 
bestuur zegt toe deze specificatie te verstrekken.  

 
 
5.  Verslag kascontrolecommissie. 

De leden Petra Hellenbrand en Jan de Jonge hebben het verslag gecontroleerd en stellen de 
vergadering voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
beleid.  

 
 
6.  Benoeming 1 lid voor de kascontrolecommissie. 
  Joost Kuipers (SV Revanche) is bereid lid te worden van de kascontrolecommissie. 
 

Secretariaat: 

Pastoor Sartonstraat 21 

6301 DK Valkenburg 

Tel.: 043-6015533 

 

Rabobank Valkenburg:  

Rekeningnummer. NL69 RABO 0133 8286 46 
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7.  Begroting seizoen 2018-2019.  
  Er zijn geen opmerkingen op de begroting. 
 
 
8. Ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken. De ingekomen vragen van Juliana en John Wayne worden 
behandeld bij de rondvraag. 
 

 
9. Verkiezing leden voor het bestuur. 

De zittende bestuursleden Paul Ehlen en Roger Verweij zijn aftredend en stellen zich beide 
herkiesbaar; beide worden per acclamatie herkozen;  
De bestuursleden Jules Bertrand en Frank Vossen stellen zich niet herkiesbaar; 
Peter Lebens is gestopt als aspirant bestuurslid; 
De aspirant bestuursleden Anita Janssen-Oellers, Chris Pobezin en Jan van Roon worden per 
acclamatie gekozen tot bestuurslid. 
Er hebben zich verder geen nieuwe kandidaten aangemeld voor het bestuur. 
 
 

10. Benoeming leden voor de Commissie van Bijstand. 
De zittende leden Janine Bertrand, Rinus Evers en Erik van den Boorn zijn aftredend en stellen zich 
allen herkiesbaar.  Janine, Rinus en Erik worden per acclamatie herkozen. 
 

 
11. Benoeming leden voor de protestcommissie. 

De zittende leden Frank Vossen, Martien van den Berg, Petra Hellenbrand en Jan Berbers zijn 
aftredend en stellen zich allen herkiesbaar.  Frank, Martien en Petra worden per acclamatie herkozen. 
De leden Ton Merx en Jim Boltze stellen zich niet herkiesbaar.  
Joost Kuipers, Jennifer Gerards en Hub Lardinois zijn bereid lid te worden van de protestcommissie.  

 
 
12. Reglementswijzigingen.  
     

Reglement Pluim Tab 4 / artikel 9 (beoordeling der schoten): 
Toevoegen punt j: 
Waarderen dient te gebeuren met de pluimen in het lood. Alleen bij twijfel mag de pluim getrokken 
worden door de trekker van de tegenstander. 
 
De wijziging wordt met een meerderheid aangenomen. 
 
Huishoudelijk Reglement artikel 17 en 18.3: 
In art. 17 en 18.3 is bepaald dat schutters zonder gemiddelde een start gemiddelde van 0 krijgen. 
Voorstel om dit te wijzigen in: 
Een nieuwe pluimschutter (schutter zonder gemiddelde) krijgt een startgemiddelde dat gelijk is aan het 
gemiddelde van alle schutters uit de laagste drie klasse. Dit gemiddelde wordt jaarlijks na inschrijving 
door de competitieleider berekend. 
 
Na enige discussie wordt besloten dat het startgemiddelde gewijzigd wordt in 185. Dit geldt ook voor 
een nieuwe schutter op het NK/LK. 
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Reglement kogel / TAB 5 / artikel 5 
Huidige tekst: 
Er mogen uitsluitend bonds-schietkaarten en wedstrijdformulieren worden gebruikt, kenbaar aan de 
opdruk N.B.V.S. 
Schietkaarten zijn uitsluitend en alleen verkrijgbaar op een of meer door het bondsbestuur te bepalen 
adressen 
Wedstrijden geschoten op niet-reglementaire kaarten zijn ongeldig en worden derhalve beboet conform 
artikel 52, punt 3 van het Huishoudelijk Reglement. 
Wijzigen in: 
Er mogen uitsluitend bonds-schietkaarten en wedstrijdformulieren worden gebruikt, kenbaar aan de 
opdruk N.B.V.S.  Het is eveneens toegestaan een elektronische kaart / scorewaardering te gebruiken. 
De score-uitdraai dient men minimaal 3 weken te bewaren. 
Schietkaarten zijn uitsluitend en alleen verkrijgbaar op een of meer door het bondsbestuur te bepalen 
adressen. 
Wedstrijden geschoten op niet-reglementaire kaarten zijn ongeldig en worden derhalve beboet conform 
artikel 52, punt 3 van het Huishoudelijk Reglement. 
 
De wijziging wordt met een meerderheid aangenomen. 
 
Reglement kogel / TAB 5 / artikel 6h. (strafmaat) 
Huidige tekst: 

 Indien bij opvordering door het bondsbestuur blijkt, dat de series van een wedstrijd geheel of gedeeltelijk 
in het ongerede zijn geraakt, dan zal het team van de thuisclub dat betrokken was bij de wedstrijd in 
kwestie, 2 punten in mindering krijgen gebracht op het competitieresultaat(stand). 

 Indien bij controle van wedstrijdkaarten door het bondsbestuur of door hen aangewezen commissieleden 
blijkt, dat het aantal foutief beoordeelde schoten zodanig groot is, dat er sprake moet zijn van 
samenwerking van beide teams, zal bij beide teams, naast het corrigeren van de geschoten series, 
tevens 1 wedstrijdpunt in mindering worden gebracht. 

 Aan de schutters welke bij deze wedstrijd betrokken waren zal, bij het eventueel behalen van een 
prestatiespeld, deze niet worden uitgereikt. 
Wijzigen in: 

 Indien bij kaartcontrole meer dan 5 afwijkingen worden geconstateerd, dan volgt een melding in het 
mededelingenblad. Bij 6-9 correcties wordt de betreffende uitslag gecorrigeerd, en bij 10 of meer 
correcties wordt bij beide teams 2 punten in mindering gebracht op het competitieresultaat(stand) 

 Aan de schutters welke bij deze wedstrijd betrokken waren zal, bij het eventueel behalen van een 
prestatiespeld, deze niet worden uitgereikt. 
 
De wijziging wordt met een meerderheid aangenomen. 

 
Reglement kogel / TAB 5 / artikel 5.  
Aanvulling: 
De puntentelling is als volgt: 
o Bij meer geschoten ringen dan het gemiddelde van dat moment: 2 punten 
o Bij een gelijk aantal ringen dan het gemiddelde van dat moment: 1 punt 
o Bij minder ringen dan het gemiddelde van dat moment:    0 punten 
 
Nieuwe kogelschutters krijgen een fictief startgemiddelde. 
o Bij opgelegd:  275 
o Bij vrijstaand:  260 

 
o  Vrije indeling van de teams is mogelijk. Maximaal 5 schutters per team.   

 Teamindeling moet voor de wedstrijd bekend zijn. 
 

Er wordt besloten deze wijzigingen nog niet officieel in te voeren, maar eerst een proefjaar volgens dit 
reglement te schieten. 

 
Voorschieten: 
Als aanvulling op de tekst in het schietboekje: 
Voorschieten mag twee weken voor de betreffende wedstrijddatum plaatsvinden. (op eigen risico) 
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13.  Mededelingen voorzitter 

 Privacy wetgeving.  
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze 
verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. 
De AVG ziet toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn 
(persoonsgegevens). Het maakt dus niet uit of je de persoonsgegevens digitaal hebt vastgelegd 
(bijv. in een spreadsheet) of dat er namen en adressen op papier staan.  
Verenigingen moeten er voor zorgen dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel 
waarvoor ze verstrekt zijn. Dus: Verzamel niet meer gegevens dan voor het doel 
noodzakelijk. Leg dit vast in een privacyprotocol.  

 Reservekampioen (beker) 
Na overleg met de vergadering wordt besloten de beker voor de reservekampioen af te schaffen. 

 Indien vereniging (team) zich terugtrekt krijgen schutters van de tegenstander hun gemiddelde. 
Voorstel is om deze schutters te mogelijkheid te geven om de wedstrijd toch te kunnen schieten 
onder controle van een bondsbestuurslid. De vergadering stemt hiermee in.  
Verder wordt besloten dat verenigingen die eerder in de competitie tegen een teruggetrokken 
team geschoten hebben en de wedstrijd verloren hebben, alsnog 3 wedstrijdpunten krijgen 
toegekend. 

 Indien verenigingen wijzigingen aanbrengen aan de schietbanen/kasten, dient dit gemeld te 
worden bij het bondsbestuur.  De banen moeten gecontroleerd worden en de tekeningen 
eventueel aangepast.  Dit geldt ook wanneer de verlichting wordt gewijzigd. 

 Het bestuur stelt voor om reglementswijzigingen alleen nog digitaal te verstrekken. Bij wijzigingen 
ontvangen verenigingen een compleet nieuw reglement in pdf formaat. Het reglement is ook op de 
website te raadplegen 

 
 
 
14.  Uitreiking beker + plaquette aan Uschi Marell als schutter met het  
       hoogst behaalde gemiddelde (214) uit de competitie 2017-2018, afdeling Pluim. 
 
15.  Uitreiking beker + plaquette aan Ron Hellenbrand als schutter met het  

hoogst behaalde gemiddelde (294) uit de competitie 2017-2018, afdeling Kogel. 
 
16.  Uitreiking beker + plaquette aan Jeroen Baetsen als schutter met het  

hoogst behaalde gemiddelde (299) uit de competitie 2017-2018, afdeling Kogel opgelegd. 
 
17.  Uitreiking beker aan Doeke Douwstra als schutter met het hoogst 
  behaalde gemiddelde (348) uit het seizoen 2017-2018, afdeling luchtpistool. 
 
18.  Uitreiking bekers Jeugdklassement Afdeling Pluim. 
  Afdeling Pluim:   1. Connor Verwey   (210)  

2.  Stephan Gouders   (209) 
        2. Tim Quaedvlieg     (208)                 
           
19.  Uitreiking bekers Seniorenklassement Afdeling Pluim + Kogel. 
  Pluim:     Tuur Biessen (212) 
  Kogel:    Teun Wiesen  (260) 

Kogel opgelegd: Hub Lardinois (299) 
 
20.  Uitreiking behaalde prestatiespelden in het seizoen 2017-2018. 
        
21.  Uitreiking kampioenbekers en reservekampioensbekers. 
 
 

Alle schutters van harte gefeliciteerd met deze prestatie! 
 
 
 
 
 
 



 
Notulen Jaarvergadering                                                                                                                                                                            
dd. 20 juni 2018 

Pagina 5 van 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
22.  Rondvraag. 

 
Juliana brengt onderstaande punten in voor de rondvraag: 
 
  1.  Rondvraag tijdens jaarvergadering, zowel schriftelijk als op de jaarvergadering zelf mondeling. 

VZ vraagt aan het begin van de vergadering of er iemand (natuurlijk een geldige afgevaardigde)   
iets heeft voor de rondvraag. Daarna is het niet meer mogelijk om iets aan de rondvraag toe te 
voegen.  De vergadering stemt in met dit voorstel. 

2.  Waarom is het VZ overleg niet gehouden,   
Afgesproken wordt om in januari/februari aan de verenigingen te vragen of zij bespreekpunten 
hebben voor de voorzittersvergadering. 

  3.  Evaluatie van de competitie van 2 heften naar een volle competitie. 
De meerderheid van de vergadering is voorstander van één competitie. Aankomend seizoen 
wordt in ieder geval één competitie geschoten.  Tijdens de voorzittersvergadering kan dit punt 
opnieuw ter discussie gesteld worden. 

 4.  Lijst van wedstrijden welke door het Bondsbestuur zijn opgevraagd ter controle, zou jaarlijks  
  worden bekend gemaakt. 
  Dit overzicht is voor de vergadering verstrekt aan alle verenigingen. 
 
Schietvereniging John Wayne brengt het volgende punt in voor de rondvraag: 
Wij  zouden graag zien dat de competitie weer in 2 periodes geschoten wordt. Dit om de spanning er 
weer in te houden.  Reeds besproken. 
 

 
 
23.  Sluiting.  

Loewie Gerards bedankt iedereen voor de positieve inbreng en wenst iedereen goed thuis, fijne vakantie en een 
goed schot toe voor het komende seizoen. 

 
 


