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Verslag van de Jaarvergadering Grand Prix National, 
gehouden op 11 juni 2016 te Wezep 
 
Aanwezig bestuur: Nico van Winden (voorzitter), Jan Oegema (penningmeester) en 
Walter Jaegermann  (secretaris)  
 
Aanwezige verenigingen: 
4060 Hoogeveense Schietvereniging, Hoogeveen 
4130 SV de Treffer, Noordwolde 
4430 Lemster SV 
5490 SV De Korrel, Emmeloord 
6020 SSV Schaarsbergen 
6050 SV Wezep, Wezep 
6330 SV Oostendorp, Oostendorp 
6130 SV Soranus Wekerom 
5050 SV ’t Vizier Urk 
8370 De rustige schutters Berlicum 
 
Bericht van verhindering ontvangen van: 
2410 SV De Postschutters ’63, Rotterdam 
2880 SV Toxotes, Wassenaar 
5000 SV Nieuwleusen 
6440 SV De Hoven, Zutphen 
6530 SSV De Linge, Zetten 
7100 SV Op de Korrel Bemmel 
8044 LBV Diodwi, Best 
8825 SV de Grensstreek, Belfeld 
8900 SV de Korrel, Landhorst 
Dirk van Loopik (telcommissie) 
 
Afwezig zonder kennisgeving:  
18 verenigingen. 
 
 
1. Opening  

Voorzitter Nico van Winden opent de vergadering om 10:40 en heet de aanwezigen welkom. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
Er zijn dit jaar gelukkig ook nog prijzen binnengekomen via Gerard Kipping, van Sigma en van de 
Sligro via de familie Moeskops. We zien toch een tendens dat er ieder seizoen minder en minder 
via de sponsoren binnenkomt. 
 
Eén van de sponsoren stelde voor dat de deelnemende verenigingen de kaarten voor hun 
wedstrijden bij de GPN sponsoren zouden bestellen, bijvoorbeeld door de zuidelijke verenigingen 
deze bij Goed Schot en de noordelijke verenigingen bij Krale te laten bestellen.  
 
We merken dus dat de vrijblijvendheid bij de sponsoren wat verdwijnt. Daarom kunnen we hulp bij 
de werving van nieuwe sponsoren goed gebruiken, om daarmee de prijzenpot van de GPN goed 
gevuld te houden. 
 
We mogen dit jaar als nieuwe leden verwelkomen; SV Wilhelmina Leeuwarden, SV de rustige 
Schutters uit Berlicum en SV Vriezenveen uit Vriezeveen.  We hebben daarentegen een afmelding 
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ontvangen van SV De Wolfschutters uit  Schoonebeek, deze vereniging heeft helas opgehouden te 
bestaan. 
 
Er zijn bij het bestuur geen aanmeldingen binnengekomen voor de aftredende en herkiesbare 
penningmeester Jan Oegema. Dit wordt verder besproken bij punt 7. 
 
De gezondheids toestand van LTC Pistool, Tjerk van der Wal: vorige week gehoord dat dit een 
aflopende zaak is. We hopen dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. Theo Lamers 
heeft de verwerking van de postcompetite series op zich genomen. 

 
4. Vaststellen van het verslag van de jaarvergadering gehouden op 30 mei 2015 

Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen, zowel inhoudelijk als tekstueel. 
Het verslag wordt met onderstaande wijzigingen vastgesteld met dank aan de secretaris. 
Pagina 2 punt 6, moet 5130, SSV Op de Korrel Kampen zijn, niet 5490 SV de Korrel, Emmeloord. 
 
 

5. Financiën 
Penningmeester Jan Oegema heeft weer een overzicht gemaakt van de financiën van het 
afgelopen jaar. Het saldo op 31 mei van dit jaar, is € 1.747,76 en daarvan is € 1.600,- beschikbaar 
gesteld als prijzengeld voor de loterij, zodat we als reserve voor 2016-2017 € 147,76 overhouden. 
 
Voorafgaand aan deze vergadering zijn de boeken gecontroleerd door Jan Fiechter van SV Wezep 
(6050) en Albert Boschman van SV Oostendorp (6330) 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 dècharge 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 tendens dit jaar is iets beter. 
Nog steeds wordt niet altijd de wedstrijdkalender en de sponsorpagina meegestuurd met de 
uitnodigingen. 
 
Voormalig voorzitter Peter Moeskops heeft vorig jaar een inventarisatie gemaakt van de 
uitnodigingen die bij LBV Diodwi waren binnengekomen. In de notulen 2015 is het resultaat hiervan 
te lezen.  
 
De vergadering wordt gevraagd hoe de uitnodigingen dit jaar zijn ontvangen.  
 
Zijn er nog 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. Vorig jaar is ook gevraagd om de sponsoren een 
uitnodiging te sturen, zodat zij de beloofde advertentie terugzien. 
Is dit ook door alle verenigingen gedaan? 
Zijn er nog verenigingen welke de sponsorpagina vergeten? 

 
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 
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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. 
 
De vergadering is het ermee eens dat dit beter kan, ook al om de sponsoren tevreden te houden. 
Verder wordt aan de verenigingen opnieuw met klem gevraagd om ook de sponsors een 
exemplaar van de uitnodiging te sturen. 
 
We gaan de twee hoofdsponsoren meenemen op de verenigingslijst zodat toesturen van de 
uitnodigingen gemakkelijker gaat. 
 

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 herkiesbaar Jan Oegema, penningmeester. 
  
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 zonder problemen 
nog wel een nieuwe termijn penningmeester wil blijven.  
 
De vergadering is hiermee unaniem akkoord. Jan wordt bij acclematie herkozen.  

 
Rooster van aftreden: 
Walter Jaegermann, secretaris aftredend in 2017 
Nico van Winden, voorzitter  aftredend in 2018 
Jan Oegema, penningmeester aftredend in 2019 
 

8. Sponsorcommissie 
Zoals bij de mededelingen al aangegeven is het aantal sponsoren minimaal en lopen de 
ontvangsten van de diverse sponsoren terug. 
We moeten proberen dit tij te keren, zodat deelname aan de Grand Prix aantrekkelijk blijft of, liever 
nog, aantrekkelijker wordt. 
 
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. 
 
Arie Ekkelenkamp van SV ‘t Vizier Urk (5050) vraagt of er een minimumbedrag is of een minimum-
goederenwaarde waar sponsoren mee moeten rekenen. 
Antwoord bestuur: er is geen minimum bedrag per jaar, iedere donatie in geld en/of goederen is 
meegenomen. 
 
Jan maakt overzicht deelnemers Grand-Prix wedstrijddeelname over de laatste drie jaar, zodat 
voor potentiële sponsoren inzichtelijk wordt, wat het verspreidingsgebied voor hun sponsor-
bijdrage is. We zullen deze downloadbaar op de site plaatsen. 

 
9. Wedstrijdkalender seizoen 2016-2017 

Alle verenigingen hebben gereageerd op de oproep om hun wedstrijddata door te geven! (de 
laatste kwam gisterenmiddag door bij de secretaris)  
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Dit betekent dat de middenpagina met wedstrijddata en sponsorpagina weer beschikbaar is op de 
website van de Grandprix National. 
Dus graag aandacht voor degenen binnen uw vereniging die de uitnodigingsboekjes maken: 
de meest recente versie van de middenpagina is altijd terug te vinden op de website. Mogelijk 
komen er namelijk nog wijzigingen op en/of sponsorvermeldingen bij. 
 

10. Rondvraag 
Vorig jaar is aangegeven dat de uitslagen ook zichtbaar zouden worden op de site van de GPN. 
- Helaas hebben lang niet alle verenigingen de uitslagen naar het secretariaat doorgestuurd. 

Opnieuw de vraag dus om de uitslagen als PDF-bestand door te sturen naar het secretariaat 
van de GPN. De secretaris zorgt vervolgens voor de publicatie op de site. 

- Bij de rondvraag van de vorige jaarvergadering is besloten het huishoudelijk reglement aan te 
passen. Artikel 3.2 luidde:  
“Eens per drie maanden zal de wedstrijdsecretaris een tussenstand, met vermelding van de 
wedstrijden waar de scores zijn geschoten, opmaken en ter inzage hangen bij een van de 
deelnemende verenigingen, evenals op de website.” 

- Deze tekst is nu als volgt aangepast: “Eens per drie maanden zal de wedstrijdsecretaris een 
tussenstand, met vermelding van de wedstrijden waar de scores zijn geschoten, opmaken en 
ter inzage hangen bij een van de deelnemende verenigingen, evenals op de website van de 
Grandprix National.” 

- Albert Boschman: de wedstrijden van Poortugaal, BAS en de HSV vallen in dezelfde week. 
Antwoord bestuur: de verenigingen zijn autonoom in het bepalen van hun wedstrijddatum en 
zijn in sommige gevallen ook praktisch niet in staat om dar veel aan te veranderen. In het geval 
van HSV/Poortugaal en BAS/Poortugaal zal het elkaar ook niet zoveel hinderen, gezien de 
geografische ligging van de verenigingen. 

- Vraag van 5490 SV de Korrel, Emmeloord. Kunnen de uitnodigingen voor de vergadering van 
de GPN eventueel per post volgend jaar ? Antwoord bestuur, dat kan. Al heeft uit kosten en 
tijd-overwegingen email de voorkeur. De adreslijsten zijn momenteel volledig up to date. 

- SV Wezep biedt de aanwezigen een kroket aan tussen de middag, waarvoor dank van alle 
aanwezigen. 

- Dirk van Loopik graag volgend jaar graag de licentienummers graag in de trekkingslijst 
vermelden. 

 
11. Sluiting van de vergadering 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 11:11 uur en wordt – na een 
korte pauze voor de lunch – begonnen met het trekken van de loterijprijzen van schietseizoen 
2015-2016. De trekkingslijst zal zo spoedig mogelijk na afloop van deze vergadering worden 
gepubliceerd op de website. 
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