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Verslag van de Jaarvergadering Grand Prix National, 
gehouden op 30 mei 2015 te Wezep 
 
Aanwezig bestuur: Peter Moeskops (voorzitter), Jan Oegema (penningmeester) en 
Walter Jaegermann  (secretaris) 
 
Aanwezige verenigingen: 
2410 SV De Postschutters ’63, Rotterdam 
2880 SV Toxotes, Wassenaar 
4130 SV de Treffer, Noordwolde 
4430 Lemster SV 
5000 SV Nieuwleusen 
6020 SSV Schaarsbergen 
6050 SV Wezep, Wezep 
6140 SV Bas, Biddinghuizen 
6330 SV Oostendorp, Oostendorp 
6530 SSV De Linge, Zetten 
7030 SV Strijdlust, Huissen 
8044 LBV Diodwi, Best 
8900 SV de Korrel, Landhorst 
 
Bericht van verhindering ontvangen van: 
1400 SV ’t Schermer Eyland, Zuidschermer 
4060 Hoogeveense Schietvereniging, Hoogeveen 
4560 LSV Willem Tell, Stiens 
8825 SV de Grensstreek, Belfeld 
5490 SV De Korrel, Emmeloord 
6440 SV De Hoven, Zutphen 
7100 SV Op de Korrel Bemmel 
8290 SV de Leuker, Swalmen 
 
Afwezig zonder kennisgeving: 14 verenigingen. 
 
 
1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 10:40 en heet de aanwezigen welkom. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
Gerard Kipping, sinds jaren de drijvende kracht achter de sponsorcommissie van Grand Prix 
National, heeft het bestuur twee maanden geleden gemeld dat hij per direct stopte met de 
Schietsport en dat hij daarmee zijn bijdrage aan de GPN ook zou beëindigen. Toch heeft hij er nog 
voor gezorgd dat ook dit jaar er prijzen van Sigma aan de GPN werden uitgereikt. 
Het bestuur heeft gemeend zijn langjarige inzet niet ongemerkt voorbij te laten gaan en heeft hem 
een klein presentje doen overhandigen uit de handen van penningmeester Jan Oegema. 
 
We mogen dit jaar als nieuwe leden verwelkomen; SSV Het Schermer Eyland uit Zuidschermer en  
SV ’t Roosje uit Langenboom hebben zich aangemeld. We hebben daarentegen een afmelding 
ontvangen van SV De Leuker uit Swalmen. SSV de Tjonger heeft afgelopen jaar haar wedstrijd 
geannuleerd en ook voor komend seizoen is geen wedstrijddatum van hen ontvangen. Zij zijn 
echter nog steeds lid. 
 
Er zijn bij het bestuur geen aanmeldingen binnengekomen voor de aftredende voorzitter Peter 
Moeskops. Dit wordt verder besproken bij punt 7. 

Grand	  Prix	  National	  
www.grandprixnational.net	  
info@grandprixnational.net	  
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4. Vaststellen van het verslag van de jaarvergadering gehouden op 7 juni 2014 

Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen, zowel inhoudelijk als tekstueel. 
Er zijn geen bemerkingen en het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris 
en zijn voorgangster. 
 

5. Financiën 
Penningmeester Jan Oegema heeft weer een overzicht gemaakt van de financiën van het 
afgelopen jaar. Van het saldo op 31 mei van dit jaar, is € 1.576,36 en daarvan is € 1.450,- 
beschikbaar gesteld als prijzengeld voor de loterij, zodat we als reserve voor 2015-2016 €126,36 
overhouden. 
 
Voorafgaand aan deze vergadering zijn de boeken gecontroleerd door Dik Fransen (SSV de Linge, 
Zetten) en Gerrie van Eert (SV de Korrel, Landhorst). Zij hebben kunnen constateren dat de 
penningmeester alles goed voor elkaar heeft. Het financieel overzicht is erg duidelijk en akkoord 
bevonden. De aanwezigen hebben allen een exemplaar ontvangen en hier zijn geen vragen over.  
De kascontrolecommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen. Dit voorstel wordt door de 
vergadering bekrachtigd. 

 
6. Verspreiding en inhoud van de uitnodigingen voor de wedstrijden 

In het Huishoudelijk Reglement staat dat de uitnodigingen voor de wedstrijden aan alle 
deelnemende verenigingen dienen te worden toegezonden, bij voorkeur per post. De voorzitter 
heeft dit jaar een inventarisatie gemaakt van de uitnodigingen die bij LBV Diodwi zijn 
binnengekomen. Er zijn een aantal uitnodigingen in het geheel niet ontvangen én er zijn 
verenigingen die de sponsorpagina niet opnemen. Met name dat laatste is wel belangrijk, want we 
krijgen prijzen van de sponsors en de enige tegenprestatie is, dat wij de advertentie in alle 
uitnodigingen opnemen. 
 
Peter Moeskops van LBV  Diodwi heeft dit jaar van de volgende verenigingen in het geheel geen 
uitnodiging ontvangen: 
SV de Leuker, SV Bas, de eerste wedstrijd van de Hoogeveense SV, SV het Vizier, SSV Blijham, 
LSV Willem Tell, SSV de Hoven, SSV de Wolfschutters, SV Sleen, SV Nieuwleusen, SV Wezep, 
SV Postschutters ’63, SV de Treffer Noordwolde, SSV Genemuiden, SV Oostendorp, SV de 
Klapsterschutters. 
Jan Oegema geeft aan, op 1 vereniging na, wel alle uitnodigingen binnen te hebben gekregen. 
 
Van de uitnodigingen dit jaar door Peter bekeken, vielen de volgende bijzonderheden op: 
SV Toxotes – geen sponsorpagina en geen wedstrijdlijst. 
SV Op de Korrel Emmeloord – Geen kalender 
Hoogeveense SV, tweede wedstrijd – Geen sponsorpagina, geen wedstrijdkalender. 
In de vergadering wordt aangegeven dat het ook wel zo netjes is de sponsoren van GPN een 
uitnodiging te sturen, zodat zij de beloofde advertentie terugzien. 
 
Er wordt aangegeven, dat hoewel per post de beste manier is, het natuurlijk tegen heel lage kosten 
in ieder geval mogelijk is om alle aangesloten verenigingen de uitnodigingen in ieder geval per 
email te sturen. Hiervoor kan men simpelweg de ledenlijst van de GPN erbij pakken. (deze staat 
als bestand downloadbaar op de site) 
 
Vervolgens open men het Excel-bestand, selecteert de kolom met de emailadressen, en plakt deze 
in zijn geheel in het “BCC” vakje wat je te zien krijgt bij het maken van een nieuwe mail. Dan kun je 
in de onderwerpregel iets zetten als “uitnodiging open GPN-wedstrijd bij SV –eigen naam-“ 
Vervolgens voegt men de uitnodiging toe (liefst in een .PDF-bestand) en verstuurt men de mail. 
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De vergadering is het ermee eens dat dit beter kan, ook al om de sponsoren tevreden te houden. 
Verder wordt aan de verenigingen gevraagd om ook de sponsors een exemplaar van de 
uitnodiging te sturen. 
 

7. Bestuursverkiezing 
Om de bestuurlijke continuïteit te borgen en tegelijk de bestuurlijke vernieuwing niet uit de weg te 
gaan, heeft de organisatie besloten dat er jaarlijks één bestuurslid zal aftreden. Dit jaar is aftredend 
en niet herkiesbaar Peter Moeskops, Voorzitter.  
Omdat er geen aanmeldingen voor de functie zijn binnengekomen, wordt de vergadering gevraagd 
of er bij hen nog gegadigden zijn voor de functie. Jan Oegema geeft aan dat hij eerder al Nico van 
Winden heeft gevraagd voor de functie en dat deze dat in beraad zou nemen. Jan geeft aan dat hij 
Nico de zondag volgend op deze vergadering zou spreken en verwachtte dat deze een positief 
antwoord zou geven. Daarop stelt Peter Moeskops de vergadering voor, de aanstelling van Nico 
van Winden bij diens afwezigheid in stemming te brengen. De vergadering is hiermee akkoord. 
Nico van Winden wordt daarna unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter Grand Prix National voor 
een periode van minimaal 3 jaar. Zijn contactadres is: nicovanwinden@home.nl 

 
Rooster van aftreden: 
Jan Oegema, penningmeester aftredend in 2016 
Walter Jaegermann, secretaris aftredend in 2017 
Nico van Winden, voorzitter  aftredend in 2018 
 

8. Sponsorcommissie 
Zoals eerder aangegeven is Gerard Kipping met zijn werk voor de sponsorcommissie gestopt. 
Toch heeft hij ook dit jaar weer een aantal prijzen van Sigma gekregen. Ook voor het komend jaar 
heeft hij aangegeven om bij Sigma nog eens iets te proberen. Verdere sponsoren zijn de KNSA, 
Goed Schot en Harm Krale. 
Naar aanleiding van de vergadering vorig jaar zijn er nog een tweetal bedrijven benaderd.  

Fa. Jansen had en heeft geen interesse. Men houd zich met name bezig met de verkoop van 
vuurwapens. 
Waffen Schmeinck was nog steeds welwillend, maar daar is niet tot daden overgegaan.  

Tijdens de vergadering zijn er geen kandidaten voor de sponsorcommissie opgestaan. Het sponsor 
zoeken wordt nu neergelegd bij alle aanwezigen. Wie er iets weet: geef het door aan het bestuur, 
dan pakken zij dit op. 

 
9. Wedstrijdkalender seizoen 2015-2016 

Lang niet alle verenigingen hebben gereageerd op de oproep om hun wedstrijddata door te geven, 
maar gelukkig is met de hulp van Nico van Winden en wat rechtstreekse vragen bij diverse 
verenigingen de kalender weer vrijwel helemaal gevuld. 
 
Dus graag aandacht voor degene die de uitnodigingsboekjes maken : de laatste versie van de 
middenpagina is altijd terug te vinden op de website. Mogelijk komen er namelijk nog wijzigingen 
op en/of sponsorvermeldingen bij. 
 
Tijdens de behandeling van dit punt op de agenda komt er een discussie op gang aangaande de 
aanmelding van wedstrijden en de verwerking van de uitslagen bij de KNSA. Als voorzitter van de 
DTC LG van District 4 van de KNSA geeft Peter Moeskops enige uitleg over de momenteel 
gehanteerde procedure.  
Volgens het vademecum, is de routing van de uitslagen als volgt: 
 
• De organiserende vereniging stuurt zo spoedig mogelijk na de wedstrijd de “ruwe” uitslagen 

naar haar voorzitter DTC luchtgeweer / DTC luchtpistool. 
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• De DTC controleert deze uitslagen en stuurt deze binnen twee weken verder naar het 
klasseringsbureau. Indien het een rankingwedstrijd betreft stuurt hij de uitslagen ook naar het 
Bondsbureau ter verwerking voor de Rankinglijst. 

• Het bondsbureau verwerkt de uitslagen en publiceert deze (indien het AK, DK, LKK of andere 
rankingwedstrijden betreft) in de rankinglijst van de KNSA. Er wordt nu een onderzoek gestart 
hoeveel tijd het Bondsbureau hiervoor nodig heeft.  

• Indien de uitslagen op zich laten wachten is de eerste stap om bij de betreffende DTC te 
contacteren, bij uitblijvende reactie, contact zoeken met het Districtsbestuur en uiteindelijk 
eventueel het bondsbureau te benaderen. 

 
10. Rondvraag 

Vorig jaar is in de vergadering gemeld dat de website niet, of minder goed bereikbaar was. De 
nieuwe secretaris, Walter Jaegermann, heeft aangegeven voor GPN graag een website te willen 
maken. Deze website, is met medewerking van de vorige beheerder Kees Wiersma, kort na de 
vergadering overgedragen aan de secretaris.  
 
De secretaris vraagt de leden aan te geven hoe zij de veranderingen ervaren en welke zaken er 
eventueel verbeterd moeten worden. 
- Datum bij nieuws kleiner; Jim van der Linden SV Bas. Wordt opgepakt. 
- Versiedatum site toevoegen, zodat zichtbaar is wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. 

Wordt opgepakt. 
- Grandprix wedstrijden uitslagen ook op de site van de GPN. Hiervoor worden de aangesloten 

verenigingen gevraagd om de uitslagen op PDF door te sturen naar het secretariaat van de 
GPN. De secretaris zorgt vervolgens voor de publicatie op de site. 

 
Elly Moeskops (LBV Diodwi) geeft Huishoudelijk reglement artikel 3.2 /  
Artikel aanpassen: wordt op de site van de Grandprix zichtbaar maken. Wedstrijdsecretaris is Dirk 
van Loopik. Staat nu op de site van de LTC, zichtbaar maken op de Grand Prix Site. 
 
Dirk van Loopik (Klasseringsbureau LG en lid Postschutters Rotterdam): 
- Vertraging bij de verwerking van uitslagen, wordt bij het klasseringsbureau met name vanuit 

district 2 waargenomen. 
 

11. Sluiting van de vergadering 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 12:03 uur en wordt – na een 
korte pauze voor de lunch – begonnen met het trekken van de loterijprijzen van schietseizoen 
2014-2015. De trekkingslijst zal zo spoedig mogelijk na afloop van deze vergadering worden 
gepubliceerd op de website. 
 

 


