Verslag van de Jaarvergadering Grand Prix National,
gehouden op 3 juni 2017 te Wezep
Aanwezig bestuur: Nico van Winden (voorzitter), Jan Oegema (penningmeester) en
Walter Jaegermann (secretaris)
Dirk van Loopik (telcommissie)
Aanwezige verenigingen:
4060 Hoogeveense Schietvereniging, Hoogeveen
4130 SV de Treffer, Noordwolde
4430 Lemster SV
6020 SSV Schaarsbergen
6050 SV Wezep, Wezep
8370 De rustige schutters Berlicum
7030 Strijdlust Huissen
2410 Postschutters Rotterdam
1400 SSV 't Schermer Eyland
2880 Toxotes, Wassenaar
8900 SV de Korrel, Landhorst
5130 De Korrel, Kampen
5490 SV De Korrel, Emmeloord
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Bericht van verhindering ontvangen van:
6330 SV Oostendorp, Oostendorp
5000 SV Nieuwleusen
6440 SV De Hoven, Zutphen
4670 Diana ’85, Emmen
7100 SV Op de Korrel Bemmel
8825 SV de Grensstreek, Belfeld
4080 Wilhelmina Leeuwarden
Afwezig zonder kennisgeving:
15 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
Op de Korrel, Bemmel
Een aantal jaren terug is er een commissie samenstelling geweest voor de organisatie van onze Open
Wedstrijd, die kosten wilde besparen door middel van het niet verzenden van uitnodigingenboekjes. Hiervoor
in de plaats verzonden zij een A4 flyer uitnodiging, waarop aangegeven stond dat de overige informatie,
oftewel het gebruikelijke uitnodigingenboekje, op onze website te vinden was. De afgesproken middenpagina
met kalender en sponsoren was wel opgenomen in het boekje, maar later is er vanuit de GPN organisatie en /
of collega verenigingen een "klacht" gekomen over het niet verspreiden van de "middenpagina" met kalender
en sponsoren. Deze opmerking vonden wij als vereniging begrijpelijk; we zijn immers niet voor niets samen
deze opzet aangegeaan. Daarbij werd er vanuit GPN aangehaald werd dat eventueel zo'n flyer met op de
achterzijde de "middenpagina" ook een optie zou zijn in de toekomst.
Van het hele flyer verhaal zijn we afgestapt, maar nu is de geschiedenis een beetje bekend voorafgaand aan
het volgende. Steeds meer uitnodigingenboekjes worden digitaal verzonden via email. Niet onbegrijpelijk,
omdat het veel drukkosten uitspaart. Ook wij hebben gemeend dit voor komende editie te gaan doen, echter
met het idee de GPN-verenigingen wel een "hardcopy" te verzenden. Maar vinden de verenigingen dit
noodzakelijk? Kunnen we eventueel allemaal overstappen naar digitale uitnodigingenboekjes? Een standpunt
voor de toekomst is wellicht iets om over na te denken, waarbij een digitale middenpagina toch zal moeten
blijven bestaan.
Een eventuele aanvulling zou bijvoorbeeld kunnen zijn, de GPN-middenpagina op de achterzijde van de
scoreformulieren te printen.
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Wellicht dat deze vraag en stelling een goed gesprekspunt is tijdens de jaarvergadering van komende
zaterdag, want we gaan er vanuit dat meerdere verenigingen met deze zaken kampen.
De afspraak is nu gemaakt dat de middenpagina en sponsorpagina op de achterzijde van de
scoreformulieren komt te staan.
Deze informatie wordt meegestuurd met het verslag van de vergadering naar de aangesloten verenigingen.
Nagekomen mededeling
SV. Vriezeveen neemt niet langer deel aan de GPN. Vanaf het seizoen 2017-2018 stopt men met het
lidmaatschap van de GPN.

4.

Vaststellen van het verslag van de jaarvergadering gehouden op 11 juni 2016
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 € 127,49 overhouden.
Voorafgaand aan deze vergadering zijn de boeken gecontroleerd door Ton Pouleijn en Wilco de
Haan. 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.
Vragen bankkosten € 107,77 à Vereniging moet zakelijke rekening hebben, hiervoor betalen we
kosten.

6.

Verspreiding en inhoud van de uitnodigingen voor de wedstrijden
Gaat nu goed.

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 Walter Jaegermann, secretaris.
Omdat er geen aanmeldingen voor de functie zijn binnengekomen, wordt de vergadering gevraagd
of er bij hen nog gegadigden zijn voor de functie. Walter Jaegermann geeft aan dat hij zonder
problemen nog wel een nieuwe termijn secretaris wil blijven.
De vergadering is hiermee unaniem akkoord. Walter wordt bij acclematie herkozen.
Rooster van aftreden:
Nico van Winden, voorzitter
Jan Oegema, penningmeester
Walter Jaegermann, secretaris

8.

aftredend in 2018
aftredend in 2019
aftredend in 2020

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.
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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.
Vraag: SV Op de Korrel Kampen: Waarom houdt Krale ermee op?
Antwoord Jan Oegema: men twijfelde het vorig jaar al, maar dit jaar is gebleken, dat er minder
omzet is gedraaid op materiaal voor luchtschutters.
Theo Joose: Zal Wapenhandel Donk benaderen om te zien of er voor het komende jaar interesse
is voor sponsoring.
Jan maakt overzicht deelnemers Grand-Prix wedstrijddeelname over de laatste drie jaar, zodat
voor potentiële sponsoren inzichtelijk wordt, wat het verspreidingsgebied voor hun sponsorbijdrage is. We zullen deze downloadbaar op de site plaatsen.
Nemen het mee in het verslag en vragen de verenigingen nogmaals extra

9.

Wedstrijdkalender seizoen 2017/2018
Alle verenigingen hebben gereageerd op de oproep om hun wedstrijddata door te geven! (de
laatste kwam gisterenmiddag door bij de secretaris)
Dit betekent dat de middenpagina met wedstrijddata en sponsorpagina vanaf dinsdag 6 juni 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.
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
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.
- Vraag van Dirk van Loopik, graag goed nakijken welke schutters bij welke vereniging schieten
voordat deze worden opgestuurd naar de KNSA.
- Alle uitslagen graag naar Jan Oegema sturen. Hij houdt de loten bij.

11. Sluiting van de vergadering
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 11:17 uur en wordt – na een
korte pauze voor de lunch – begonnen met het trekken van de loterijprijzen van schietseizoen
2016-2017. De trekkingslijst zal zo spoedig mogelijk na afloop van deze vergadering worden
gepubliceerd op de website.
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