
Verslag Algemene ledenvergadering 22 maart 2017.
Uitnodiging is aan alle leden verstuurd op  06 maart 2017, bijlagen: concept agenda, verslagen (ALV 23-03-2016 en hoorzitting 30-11-2016), Jaarverslag (organisatorisch),
Voorstel mutaties HHR, functieomschrijving (trainer/organogram ontwikkelingstraject), functieomschrijving secretaris.
Aanwezig: 23% leden, m.k.a.: 0,03% leden.

Agendapunt en onderwerp Toelichting en bespreking Besluit en actie.
1. Opening en vaststellen agenda Vastgesteld wordt dat de meerderheid van de aanwezigen geen stukken tot beschikking heeft.

Voorgesteld wordt om – aan de hand van de concept-agenda- de punten met een korte inleiding
aan de orde te stellen.

Aanwezigen gaan akkoord.

2. Correspondentie Toelichting Kees Voor kennisgeving aangenomen
3. Verslagen Toelichting Freddy en Kees

a. ALV 23-03-2016
b. Hoorzitting 30-11-2016

a. Verslag aldus vastgesteld
b. Verslag aldus vastgesteld

4. Jaarverslagen
a. Organisatorisch jaarverslag.
b. Financieel jaarverslag en begroting
2017.
c. verslag kascommissie.

d. Benoeming kascommissie
verenigingsjaar 2017

a. Toelichting Freddy en Kees  het
b. Wordt ter vergadering uitgereikt en door Jannie toegelicht.

c. De kas controle heeft voorafgaand aan de ALV plaatsgevonden. De kascommissie heeft
geen onrechtmatigheden vastgesteld en stelt voor met het jaarverslag en de begroting 2017
akkoord te gaan.
De kascommissie wordt hiermee van verdere verantwoording ontslagen.
d. Aftredend Richard. Jaap blijft zitten voor de tweede periode
Voorstel:  reserve lid (Stefan) te benoemen als tweede lid en een nieuwe reserve aan te wijzen

a. Verslag aldus vastgesteld.

c. Financieel jaarverslag goedgekeurd.

d. Akkoord.
Stefan 2de kascommissielid en reserve:
Andries.

5. Mutaties huishoudelijk reglement
met bijlagen

Een aantal fouten zijn ontdekt evenals zich omstandigheden hebben voorgedaan waaruit bleek
dat de bestaande reglementen tekortschoot om verantwoord handhaving uit te oefenen.

Akkoord.
Wijzigingen aanbrengen en daarna ter
kennisgeving aan leden toesturen.

6. Verzekeringen ALV-NNHF 25 mei 2016. Eén van de onderwerpen betrof de verzekering van de leden van de
aangesloten verenigingen. Uitgelegd werd, dat de NNHF weliswaar een collectieve verzekering
had afgesloten maar de collectiviteit alleen de deelname betrof bij wedstrijden georganiseerd
onder auspiciën van de NNHF. M.a.w. de verenigingen dienen zelf een verzekering af te sluiten.
Edwin onderzoekt de mogelijkheden, voor en nadelen.
Bestuur stelt voor om een WA-verzekering aan te gaan.

Edwin  doorgaan met onderzoek m.b.t.
de consequenties (m.n. de financiële kant
van de zaak).
Bestuur  aangaan WA-verzekering.
Leden  beschikken over een geldige
WA-verzekering (HHR)



Vervolg verslag ALV 22 maart 2017.
Agendapunt en onderwerp Toelichting en bespreking Besluit en actie.
7. Training Vervolg geven aan de training zoals Philip en Kevin aan T Goor deze vorm en inhoud hebben

gegeven. Dat wil zeggen: dat we over een eigen werkwijze moeten kunnen beschikken.
Nieuwe leden dienen goed opgevangen te worden en gedurende de eerste weken/maanden
begeleid te worden.  Diverse mogelijkheden worden besproken.
Voorlopig werken met een trio voor opvang en begeleiding  Freddy, Kees en Jannie met als
uitgangspunt het ontwikkelingstraject. Daarna – als nieuwe leden bekwaam genoeg zijn –
eventueel koppelen an en ervaren schutter/mentor.
Voor de leden, die al langer lid zijn (de ervaren schutters) en systeem van audit instellen. Hetzij
werken met een trainer van een andere vereniging en die de schutters beoordeelt, adviezen
geeft. Anders: werken met in groepjes die elkaar beoordelen en adviseren.

Nieuwe leden: dinsdagavond, instructie
tussen 19.00 tot 20.00 uur

Uitwerken systeem beoordeling/toetsing
ervaren schutters.
Initiatief en uitwerking: Freddy, Jannie en
Kees

8. Vacature secretaris Kees heeft te kennen gegeven met de functie secretaris te stoppen. Christian heeft
belangstelling maar wil nog enige tijd om één en ander  te onderzoeken alvorens JA te
zeggen.

Akkoord,
Kees blijft voorlopig als secretaris
aan.

9. Wat verder ter tafel komt a. Privacy persoonsgegevens. De vereniging is verantwoordelijk voor de bescherming
van de persoonsgegevens (wet bescherming persoonsgegevens) wij hoeven
weliswaar als vereniging geen melding te doen van de verwerking, maar dienen wel
met de gegevens zorgvuldig om te gaan.
b. Kan er een mededelingen bord worden opgehangen?

c. Freddy spreekt de wens uit om het bestuur met twee personen uit te breiden van 5
naar 7 leden (4 algemene bestuursleden)

a. E-mailadressen in mails aan leden
onder te brengen onder Agilaz.
Kees en Jasper werken dit uit.

b. Nee we moeten gebruik maken
van het mededelingen bord in de hal.
c. Jasper wordt ter vergadering als
bestuurslid benoemd. Freddy zal
Hilbert benaderen.
Bestuursleden inschrijven KvK

10. Sluiting Met dank aan de aanwezigen.

Goedgekeurd en ondertekend: ….................                      Voorzitter F. Mager.                                                Secretaris C. L. Methorst.


