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Verslag van de Jaarvergadering Grand Prix National, 
gehouden op 7 juni 2014 te Wezep 
 
Aanwezig bestuur: Peter Moeskops (voorzitter), Jan Oegema (penningmeester) en 
Elly Moeskops (secretaris) 
Aanwezige verenigingen: 
2410 SV De postschutters ’63, 2880 SV Toxotes, 4430 Lemster SV, 5000 SV Nieuwleusen, 5130 SSV 
Op de Korrel, 5490 SV De Korrel, 6020 SSV Schaarsbergen, 6050 SV Wezep, 6130 SV Soranus, 6530 
SSV De Linge, 7030 SV Strijdlust, 7100 SV Op de Korrel, 8044 LBV Diodwi, 8900 SV De Korrel 
Bericht van verhindering ontvangen van: 
4130 SV De Treffer, 4550 LSV Willem Tell, 4600 SV Klapsterschutters, 4670 SV Diana ’85, 6330 SV 
Oostendorp, 6440 SV De Hoven 
Afwezig zonder kennisgeving: 12 verenigingen. 
 
 
 
1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
We mogen dit jaar als nieuw lid verwelkomen SV De Grensstreek uit Belfeld.  
We hebben daarentegen afmeldingen ontvangen van SV De Vrijheid Haarlem en SV Mikpunt. 
SV Overdinkel heeft vorig seizoen geen wedstrijd georganiseerd en ook voor komend seizoen is 
geen wedstrijddatum van hen ontvangen. Zij zijn echter nog steeds lid. 

 
4. Vaststellen van het verslag van de jaarvergadering gehouden op 15 juni 2013 

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

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 € 1.600,- beschikbaar gesteld als 
prijzengeld voor de loterij. Er resteert daarna nog een reserve, c.q. startkapitaal voor het nieuwe 
seizoen van € 130,41. 
Voorafgaand aan deze vergadering zijn de boeken gecontroleerd door J. Fiechter en J. Bijker. Zij 
hebben kunnen constateren dat de penningmeester als goed voor elkaar heeft. Het financieel 
overzicht is erg duidelijk en akkoord bevonden. De aanwezigen hebben allen een exemplaar 
ontvangen en er 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 dan de uitnodigingen 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. 
Ook zijn er enkele verenigingen die de uitnodiging alleen digitaal versturen. Bij navraag onder de 
aanwezigen gaat de voorkeur uit naar verspreiding zowel digitaal als per post. De digitale versie 
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kan direct worden doorgezet naar de wedstrijdschutters binnen de vereniging en de papieren 
versie komt op het prikbord, waar hij door iedereen wordt gezien tijdens de verenigingsavonden. 
Op de vereniging worden vaak de afspraken gemaakt om samen naar een wedstrijd te gaan. 
 

7. Bestuursverkiezing 
Om te voorkomen dat het huidige bestuur eeuwig blijft zitten, heeft zij besloten dat er jaarlijks één 
bestuurslid zal aftreden. Dit jaar is aftredend en niet herkiesbaar Elly Moeskops, secretaris. Zij wil 
graag Walter Jaegermann (SV Schaarsbergen) voordragen als haar opvolger. De voorzitter vraagt 
de aanwezigen of er nog meer kandidaten voor deze functie zijn, maar er meldt zich niemand. 
Walter Jaegermann wordt unaniem gekozen als secretaris Grand Prix National voor een periode 
van minimaal 3 jaar. Zijn contactadres is: walter@jaegermann.nl 
Rooster van aftreden: 
Peter Moeskops, voorzitter  aftredend in 2015 
Jan Oegema, penningmeester aftredend in 2016 
Walter Jaegermann, secretaris aftredend in 2017 
Peter Moeskops, volgend jaar aftredend als voorzitter, wil nu reeds aangeven dat hij zijn functie als 
voorzitter in 2015 zal neerleggen. Kandidaten voor deze zware functie van 1 x per jaar een 
vergadering leiden kunnen zich bij hem melden. 
 

8. Sponsorcommissie 
Gerard Kipping is eigenlijk het enige lid van de sponsorcommissie. Ook dit jaar heeft hij weer een 
aantal prijzen van Sigma gekregen. Zowel de penningmeester als de voorzitter hebben prijzen 
beschikbaar gesteld. Verder heeft de secretaris ervoor gezorgd dat er prijzen zijn van de KNSA en 
dat er prijzen van GoedSchot zijn gekomen.  
 
In deze vergadering vorig jaar werden een aantal suggesties gedaan : 
Peter Hellenbrand met zijn bedrijf 10punkt9:  

Elly Moeskops heeft Peter hierover gesproken in november. Hij zou erover denken, maar na 
herhaalde vraag heeft Elly geen reactie meer gehad. 

Jan Oegema zal een keer ter plekke informeren bij Krale Schietsport: 
Jan heeft dit nog niet gedaan, maar moet er vandaag toch langs, dus zal ernaar vragen. 

Walter Jaegerman zal informeren bij de Fa. Jansen in Veenendaal en hij of Corina Hartgers bij 
Waffen Schmeinck in Bocholtz 

Fa. Jansen had geen interesse. Waffen Schmeinck stond er welwillend tegenover, maar Walter 
is er verder niet meer op doorgegaan. Hij zal dit alsnog doen. 

 
Gerard Kipping heeft zojuist nog van SV Wezep een slof kogels gekregen. Hij bewaart deze als 
een eerste aanzet voor de prijsuitreiking volgend jaar.  

 
9. Wedstrijdkalender seizoen 2015 

Lang niet alle verenigingen hebben gereageerd op de oproep om hun wedstrijddata door te geven, 
maar gelukkig is met de hulp van Jan Oegema en wat rechtstreekse vragen bij diverse 
verenigingen de kalender weer helemaal gevuld. 
SV Strijdlust Huissen geeft aan dat zij hun wedstrijd op verzoek van hun DTC hebben moeten 
verzetten naar 13 t/m 16 november 2014.  
 
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. 
 
Vanuit de aanwezigen wordt de vraag gesteld waarom de Grand Prix wedstrijden niet tevens 
kunnen worden aangemerkt als Rankingwedstrijd. Er zijn een aantal argumenten die aangedragen 
worden waarom dit niet wordt gedaan.  
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• Er worden in het land wedstrijden georganiseerd door verenigingen die niet zijn 
aangesloten bij de Grand Prix en die toch een Rankingwedstrijd willen organiseren.  

• Er worden maar 20 (vorig seizoen 16) Rankingwedstrijden toegewezen, terwijl we 33 GPN-
wedstrijden hebben.  

• Niet alle GPN-wedstrijden gaan over 60 schoten voor Heren en Junioren-A Heren. De 
organiserende vereniging moet daarvoor wél de capaciteit hebben. 

Vorig jaar is besloten de aanduiding van een Rankingwedstrijd niet meer op de wedstrijdkalender 
te vermelden, omdat er geen concurrentie moet ontstaan. 
Er wordt een melding gedaan dat bij Het Trefpunt extra moest worden betaald voor deelname aan 
de Rankingwedstrijd. Dit mag echter nooit de bedoeling zijn. Waarschijnlijk is het een onduidelijke 
vermelding geweest in hun uitnodiging. De voorzitter vraagt Dirk van Loopik hiernaar te informeren. 
Note: het uitnodigingsboekje geeft inderdaad de volgende keuze: 
Persoonlijk (voor de wedstrijd) en Briljant € 12,50 
Alleen Briljant € 7,50 
De basis van het inschrijfgeld zou moeten zijn deelname aan de (ranking)wedstrijd. Verdere 
toevoegingen zoals Briljant, Gouden Kogel, Zilveren Korrel e.d. kunnen eventueel extra in 
rekening worden gebracht. 

 
Van diverse kanten wordt gemeld dat de website niet bereikbaar is. De secretaris heeft dit op 5 juni 
ook geconstateerd en doorgegeven aan Kees Wiersma. Er is afgelopen weken natuurlijk veel naar 
gezocht i.v.m. deze vergadering. Als men dan geen toegang krijgt, is dat erg vervelend. 
De nieuwe secretaris, Walter Jaegermann, is bedreven in het maken van websites en wil voor de 
GPN graag een website maken waar alle bestuursleden toegang toe hebben. Deze is dan niet 
persoonsafhankelijk en kan in de toekomst voor ieder (nieuw) bestuurslid toegankelijk worden 
gemaakt.  
Voordat hij hiermee aan de slag gaat, zal de voorzitter eerst contact opnemen met Kees Wiersma, 
die tot nu toe altijd pro-deo de GPN-website heeft verzorgd. 
 

10. Rondvraag 
Chris van Eersel vraagt naar de uitrustingscontrole tijdens de NK. Waarop wordt er gekeurd? Veel 
schutters maken zich erg bezorgd hierover. Veel junioren hebben namelijk jassen waarvan met 
name de knoopsgaten niet voldoen aan de eisen. 

Dit  is een vraag die eigenlijk niet thuishoort in deze vergadering. Dit is een zaak van de 
wedstrijdleiding van de NK. De voorzitter van deze vergadering is toevallig gevraagd om de 
uitrustingscontrole op zich te nemen en zal daarover nog een gesprek hebben met de 
wedstrijdleider NK en directeur bondsbureau. Op dit moment is daarover dus nog niets bekend.   
 

Er wordt vanuit de aanwezigen gepleit voor een langere overgangstermijn bij aanpassing van 
kleding. In de ons omringende landen wordt voor ingrijpende veranderingen op nationaal niveau 
een gedoogperiode van 5 jaar aangehouden. Vooral het aanpassen van de naad in het zijpand kan 
tot hoge kosten leiden. Schutters die internationaal (willen) uitkomen, moeten uiteraard alles in 
orde hebben conform de ISSF-reglementen. 
 

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

 


