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Verslag van de Jaarvergadering Grand Prix National, 
gehouden op 9 juni 2018 te Wezep 
 
Aanwezig bestuur: Jan Oegema (penningmeester) en Walter Jaegermann  (secretaris)  
Dirk van Loopik (telcommissie) 
Afwezig bestuur: Nico van Winden (voorzitter) 
 
Aanwezige verenigingen: 
4130 SV de Treffer, Noordwolde 
4430 Lemster SV 
6020 SSV Schaarsbergen 
6050 SV Wezep, Wezep 
6530 SSV De Linge, Zetten 
8370 De rustige schutters Berlicum 
2410 Postschutters Rotterdam 
5490 SV De Korrel, Emmeloord 
5000 SV Nieuwleusen 
6440 SV De Hoven, Zutphen 
4600 Klapster Schutter, Musselkanaal 
8044 LBV Diodwi, Best 
4130 SV De Treffer, Noordwolde 
 
Bericht van verhindering ontvangen van: 
4640 SSV Blijham, Blijham 
8900 SV de Korrel, Landhorst 
4060 Hoogeveense Schietvereniging, Hoogeveen 
6130 SV Soranus, Wekerom 
2880 Toxotes, Wassenaar 
8825 SV de Grensstreek, Belfeld 
1850 ASSV Amsterdam-Duivendrecht 
2090 Trefpunt, Poortugaal 
 
Afwezig zonder kennisgeving:  
14 verenigingen 
 
 
1. Opening  

Secretaris Walter Jaegermann opent de vergadering om 10:40 en heet de aanwezigen welkom. 
Presentielijst getekend? 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
Overdinkel uit de lijst. 
 
4. Vaststellen van het verslag van de jaarvergadering gehouden op 3 juni 2017 

Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen, zowel inhoudelijk als tekstueel. 
Het verslag wordt met onderstaande wijzigingen vastgesteld met dankzegging aan de secretaris. 
 

5. Financiën / Kascommissie 
Penningmeester Jan Oegema heeft weer een overzicht gemaakt van de financiën van het 
afgelopen jaar. Het saldo op 31 mei van dit jaar, is € 1.767,49 en daarvan is € 1.640,- beschikbaar 
gesteld als prijzengeld voor de loterij, zodat we als reserve voor 2017-2018 € 134,59 overhouden. 
 

Grand	Prix	National	
www.grandprixnational.net	
info@grandprixnational.net	
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Voorafgaand aan deze vergadering zijn de boeken gecontroleerd door John Hermsen van de 
Postschutters en de heer Wildervanck van Diodwi Best. 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 

Gaat beter, echter, nog lang niet alle verenigingen kijken voorafgaand aan het maken van de 
uitnodiging naar de laatste versie van de wedstrijdkalender/sponsorpagina.   
Ook is vorig jaar binnen de GPN de afspraak is nu gemaakt dat de middenpagina en 
sponsorpagina op de achterzijde van de scoreformulieren komt te staan. Een groot aantal 
verenigingen heeft gehoor gegeven aan deze oproep. E.e.a. is ook bij de sponsoren niet 
onopgemerkt gebleven. De verenigingen die dit nog niet doen, worden opgeroepen dit alsnog op te 
pakken het komend seizoen. 
 

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 Nico van Winden, voorzitter. 
  
Omdat er geen aanmeldingen voor de functie zijn binnengekomen, wordt de vergadering gevraagd 
of er bij hen nog gegadigden zijn voor de functie. Nico heeft aangegeven dat hij nog wel een 
nieuwe termijn voorzitter wil blijven.  
 
De vergadering is hiermee unaniem akkoord. Nico wordt bij acclematie herkozen.  

 
Rooster van aftreden: 
Jan Oegema, penningmeester aftredend in 2019 
Walter Jaegermann, secretaris aftredend in 2020 
Nico van Winden, voorzitter  aftredend in 2021 
 

8. Sponsorcommissie 
Zoals in eerdere ALV’s 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 verder op. 
 
Theo Joose: Zal Wapenhandel Donk benaderen om te zien of er voor het komende jaar interesse 
is voor sponsoring. Theo heeft aangegeven dit jaar weer bij Donk langs te gaan, ze hebben vorig 
jaar een opening gehouden om eventueel dit jaar in te stappen. Theo gaat na 1 juli praten bij Donk. 
 
Jan heeft een overzicht deelnemers Grand-Prix wedstrijddeelname over de laatste drie jaar, zodat 
voor potentiële sponsoren inzichtelijk wordt, wat het verspreidingsgebied voor hun sponsor-
bijdrage is. Deze staat downloadbaar op de site. 
 
Ideen tijdens de vergadering besproken. 
Decathlon evt. benaderen (onderkleding, sokken, zweetbanden) 
Dingema Boer 200,- Euro voor het complete seizoen. 
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Jansen Veenendaal. 
Stelljes 
Klinger 
Frankenau 
Schmeink 
Willy Hillen? 
Eijkendal Wageningen. 
- Eventueel sportfonds? Corina Hartgers van SV De Hoven duikt hierin. 
 
 

9. Wedstrijdkalender seizoen 2018/2019 
Nog niet alle verenigingen hebben gereageerd op de oproep om hun wedstrijddata door te geven! 
We missen nog de data van  
 

6330	 SV	Oostendorp	 Oostendorp	

7030	 SV	Strijdlust	 Huissen	
 
Dit betekent dat de middenpagina met wedstrijddata en sponsorpagina nog niet beschikbaar is op 
de website van de Grandprix National. 
E.e.a. heeft ermee te maken dat het hoofdbestuur van de KNSA pas afgelopen week heeft beslist 
welke wedstrijden doorgang vinden, welke ranking, AK en DK wedstrijden worden toegewezen. 
 
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. 
 
Downloadbaar op de site: lijst aantal schutters per wedstrijd. Deze is dan voor sponsoren na te 
kijken om te zien wat het verspreidingsgebied. 
 

10. Rondvraag 
- Nijverdal evt. deelname Grand Prix. (Ilona van Til) even mail sturen. 
- Colmschate weer aanschrijven voor deelname aan GPN. 

 
11. Sluiting van de vergadering 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de secretaris de vergadering om 11:04 uur en wordt – na een 
korte pauze voor de lunch – begonnen met het trekken van de loterijprijzen van schietseizoen 
2017-2018. De trekkingslijst zal zo spoedig mogelijk na afloop van deze vergadering worden 
gepubliceerd op de website. 
 
 
 

 


