
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SV-BEILEN 
Gehouden in het “Schiethuus” op: 26 februari 2019 

 

Aanwezige Bestuursleden : J. Kiers, L. Wasse, R. Smith, P. Stuart, J. v.d. Vlies 

Afwezige Bestuursleden : - 

Aanwezig zijn   : 41 Leden 

Afwezig met kennisgeving : 2 leden, namen bekend bij het bestuur 

Notulen opgemaakt door : Peter Stuart 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1) OPENING 

Klokslag acht uur opent de voorzitter Jan Kiers de vergadering, we kunnen verheugd 

vaststellen dat deze keer een zeer groot aantal leden de vergadering bijwoont. 

 

2) NOTULEN 2018 ALV 

Zoals te doen gebruikelijk hebben alle leden de notulen van 2018 middels de e-mail 

ontvangen en lagen ook in de kantine beschikbaar. Men heeft ruim de tijd gehad om deze 

door te nemen. Er zijn hierover geen opmerkingen en worden goedgekeurd. Met dank aan 

de secretaris. 

 

3) INGEKOMEN STUKKEN 

Van een oplettend lid heeft het bestuur een email ontvangen waarin hij (terecht) aangeeft 

dat de eerder vermelde bestuurstermijnen niet overeen komen met de statuten. Dit 

misverstand is per abuis ontstaan om dat de KNSA (Kroon) certificering spreekt over  

5-jaarlijkse bestuurstermijnen. Deze is ongemerkt, onbedoeld en onbewust overgenomen. 

De 3-jaarlijkse termijn blijft uiteraard gehandhaafd.  

 

Dit bracht inzake de bestuurstermijn van de penningmeester meteen een probleem, 

derhalve is agendapunt 10 meteen naar voren gehaald. De penningmeester had al 

aangegeven dat hij niet herkiesbaar is. Er is meteen de vraag gesteld wie Lambertus Wasse 

zou willen overnemen. Hierop heeft zich aangemeld: Dhr. A. de Wit. Arjen. Arjen zal in de 

weken na de ALV benaderd worden of men hem verkiest als penningmeester. 

 

4) MEDEDELINGEN 

De voorzitter geeft aan dat voortaan de KNSA basis en kroon certificering 1 geheel vormen 

en geen 2 afzonderlijke certificeringen. Dit mede omdat SV Beilen heeft aangegeven dat de 

oude situatie merkwaardig, overbodig en onhandig was, is de KNSA hiertoe over gegaan. 

 

5) VERSLAG SECRETARIS 

De secretaris geeft aan dat het een zeer bewogen jaar (2018) is geweest met veel 

activiteiten zoals de baantransporten, elektriciteitsvoorzieningen, alarm/camera systeem, 

diverse wedstrijden en promotionele activiteiten. Waaronder de in ontvangst name van de 

aanmoedigingsprijs van het sportgala van Midden Drenthe. 

 

6) VERSLAG PENNINGMEESTER 

De penningmeester Lambertus Wasse legt aan de hand van de powerpoint presentatie uit 

hoe de zaken er voor staan. We kunnen wederom spreken van een goede en sluitende 

boekhouding. Tevens is er een toelichting over de gemaakte kosten zoals door de secretaris 

gememoreerde activiteiten. De vergadering gaat dan ook volmondig akkoord met het 

verslag van de penningmeester. 

 

7) VERSLAG KASCOMMISSIE 

De kascommissie bestaande uit de heren J. Borgeld/ F. Farci (waren beide in 2017 reserve 

lid, maar vielen beide meteen in) zijn bij de penningmeester thuis geweest. De mannen 

geven aan dat ze alle medewerking en toelichting van Lambertus hebben ontvangen. 

Tijdens de controle hebben beide mannen geen onvolkomenheden kunnen vaststellen en 

spreken vol lof over de helderheid waarmee de boekhouding is uitgevoerd. Men verleent de 



penningmeester derhalve dan ook “decharge”. De vergadering gaat hiermee dan ook 

volmondig voor akkoord. 

 

8) BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE LEDEN. 

Dhr. Nico Koek was reserve lid en treed per 2020 toe als 2e kascommissielid, Dhr. Farci is 

benaderd om het nog 1 (laatste) jaar te doen en is hiermee akkoord gegaan. Dit om er 

weer een normaal verloop van de kascommissieleden in te krijgen. Er zijn wederom nieuwe 

reserve leden nodig. Dhr. R. Hop heeft zich hiervoor aangemeld en is 1e reserve lid en Dhr. 

Ruiter Sr. Heeft zich als 2e reserve lid aangemeld. Hiermee is alles weer in het gareel. 

 

9) BERGROTING 2019 

De penningmeester geeft aan dat in de begroting van 2019 er de aandacht naar uitgaat 

voor (klein) onderhoud. Men kan dan denken aan: nieuwe vloerbedekking, LED verlichting 

(op de banen), plafondplaten en de heren WC zal een opfrisbeurt krijgen. 

 

Dhr. de Vries vroeg zich af waarom er geen extra geweerbaan van een nieuw transport zal 

worden voorzien. Aangezien we al 2 jaar voorlopen met de het baantransport is de planning 

voor de 4e en 5e baan aangehouden zoals reeds voorzien was en zullen dus ook later 

plaatsvinden. De verwachting is dat dit wellicht 2020 maar vermoedelijk 2021 zal worden. 

 

Dhr. Henze vraagt of de afzuiging op de 50meter baan ook in de planning staat. Dit is 

inderdaad het geval doch pas met mooi (warmer) weer kunnen we de beplating aan de 

buitenkant van het pand goed verwijderen. Dhr. J. v.d. Vlies legt uit dat ook bekeken zal 

worden of de installatie op het dak kan. Dhr. R. Smith vult hem aan dat ook van een 380V 

naar een 220V installatie gekeken zal worden. Dit alles om het effectiever en voordeliger te 

kunnen realiseren. 

 

10) BESTUURSVERKIEZING 

Deze is al reeds naar punt 3 verplaatst. 

 

11) RONDVRAAG 

Dhr. N. Koek vroeg zich af wat de SV er aan doet om de terugloop van de leden op te 

vangen. Als eerste is het “natuurlijke” verloop van het afmelden van leden in 2018 hoger 

geweest dan normaal, tevens zijn er 4 leden uit het (KNSA) systeem gehaald die al geruime 

tijd geen lid meer waren. Dit laatste zorgde ook voor vervuiling van de ledenadministratie. 

Tevens hebben 3 aspirant leden er voortijdig de brui aan gegeven, men kon niet eens aan 

12 schietbeurten komen. 

 

Het bestuur geeft aan dat er in 2019 weer een open dag(en) zal plaats vinden en dat weer 

het buurtverenigingen toernooi gehouden zal worden. Dit zorgt doorgaans voor aanwas van 

nieuwe leden. Tevens hebben 3 potentiele nieuwe leden zich kort voor de ALV zich bij het 

bestuur gemeld. Deze krijgen op korte termijn al een kennismakingsgesprek.    

 

12) SLUITING 

Jan sluit de vergadering om: 20:45uur en geeft tenslotte het woord aan Jaco v.d. Vlies die 

namen bekend zal maken wie de winnaars zijn van Interne Competitie.  

 

De prijzen van de Interne Competitie zijn wederom geschikt om direct genuttigd te worden.  

Jaco deelt de prijzen uit aan de aanwezige leden die daarvoor in aanmerking komen. Tevens 

gaf hij met een vrolijke kwinkslag aan om elkaar in 2019 flink achter de broek aan te zitten 

om zo de huidige winnaars van de troon te stoten.  

 

EXTRA:  

In het verslag van de secretaris werd vermeld dat we in 2019 een nieuwe .357 revolver 

willen aanschaffen. Dhr. Kattekamp heeft zich na de ALV bij het bestuur gemeld en heeft 

het genereuze aanbod gedaan om zijn S&W 686 revolver aan de vereniging beschikbaar te 

stellen. Het bestuur heeft zijn aanbod dan ook met de hoogste dank aanvaard.   


