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Verslag van de Jaarvergadering Grand Prix National, 
gehouden op 7 september 2019 te Elspeet 
 
Aanwezig bestuur: Nico van Winden (voorzitter) Jan Oegema (penningmeester) en 
Walter Jaegermann (secretaris)  
Dirk van Loopik (telcommissie) 
Afwezig bestuur: - 
 
Aanwezige verenigingen: 
1850 ASSV Amsterdam-Duivendrecht 
2410 Postschutters ’63, Rotterdam  
4060 Hoogeveensche Schietvereniging, Hoogeveen 
4130 SV De Treffer, Noordwolde 
4430 Lemster SV 
4600 Klapster Schutters, Musselkanaal 
5000 SV Nieuwleusen 
5490 SV De Korrel, Emmeloord 
6020 SSV Schaarsbergen 
6100 SV de Valk, Elspeet 
7100 SV op de Korrel Bemmel 
7430 SV de Berkelschutters, Borculo 
8029 SV Brabant Schietsport, Nistelrode 
8370 De rustige schutters, Berlicum 
8400 SV ‘t Roosje Langenboom 
8900 SV de Korrel, Landhorst 
 
Bericht van verhindering ontvangen van: 
2880 SVToxotes, Wassenaar  
4200 SSV De Tjonger, Oosterwolde 
5480 SV Genemuiden, Genemuiden 
5050 SV Het Vizier, Urk 
6050 SV Wezep, Wezep 
6130 SV Soranus, Wekerom 
6530 SSV De Linge, Zetten 
 
Afwezig zonder kennisgeving:  
14 verenigingen 
 
1. Opening  

• Voorzitter Nico van Winden opent de vergadering om 10:30 en heet de aanwezigen welkom in 
deze nieuwe vergaderlocatie. 

• Heeft u de presentielijst getekend? 
 

2. Vaststellen agenda 
• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
• Sponsor Goed Schot geeft aan dat, indien één van de aangesloten GPN verenigingen dit 

seizoen bij hen schietkaarten bestellen, men recht heeft op 10% korting. 
• SV Oostendorp is afgelopen seizoen gestopt met de GPN. 
• Nieuwe leden: SV de Valk Elspeet, SV Brabant Schietsport, SV de Berkelschutters Borculo. 
• Nieuwe sponsoren: Northair Luchtbehandeling, Leek - CLF-Europe BV, Bemmel (Fabrikant CLF 

Tourcases) 
 
4. Vaststellen van het verslag van de jaarvergadering gehouden op 9 juni 2018 

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

Grand Prix National 
www.grandprixnational.net 
info@grandprixnational.net 

 



 
Verslag jaarvergadering 9 september 2019  Pagina 2 
 

 
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 € 1.927,86 en daarvan is € 1.800,- beschikbaar 
gesteld als prijzengeld voor de loterij, zodat we als reserve voor 2017-2018 € 127,86 overhouden. 
 
Voorafgaand aan deze vergadering zijn de boeken gecontroleerd door Sjaak Polman van SV Op 
de Korrel Bemmel en de heer André Steijsiger van ASSV Amsterdam-Duivendrecht 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. Bijna de helft van de 
verenigingen heeft gehoor gegeven aan deze oproep, echter bij twintig verenigingen was dit nog 
niet het geval. Gelukkig is deze geleidelijke aanpassing ook bij de sponsoren niet onopgemerkt 
gebleven. De verenigingen die tot nu toe nog niet op de achterzijde van de score-formulieren de 
wedstrijdlijst en sponsorpagina afdrukken, wordt met klem opgeroepen dit alsnog op te pakken het 
komend seizoen. 
 
Dan is er tijdens de vergadering gediscuseerd over de verspreiding van de uitnodigingen. 
De volgende voorstellen zijn de revue gepasseerd: 
 
- We maken een mailchimp account aan, waar bezoekers van de wedstrijden zich kunnen 

inschrijven voor het ontvangen van de uitnodigingen van de diverse wedstrijden. Door gebruik 
te maken van de Opt-In/Opt-Out mogelijkheden van Mailchimp, voldoen we aan de AVG-
vereisten. Een eerste mail kunnen we sturen aan schutters die ooit aan 1 van de eerdere 
wedstrijden hebben deelgenomen.  

- WhatsAppgroep opzetten via de contactpersonen van de verenigingen, zij kunnen dan de 
uitnodiging doorsturen. Hiervoor moeten de contactpersonen een WhatsApp groep van de 
eigen vereniging aanmaken met geïnteresseerde leden en wedstrijdschutters en moet er een 
WhatsApp groep door het bestuur van de GPN worden aangemaakt, waarin alle 
contactpersonen zitten. Voorwaarde is, dat in ieder geval de GPN-WhatsApp groep alleen 
wordt gebruikt voor het doorgeven van de uitnodiging van iedere aangesloten vereniging, niet 
voor andere zaken. 

 
Beide zaken worden door het bestuur opgepakt. 

 
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 Jan Oegema, Penningmeeester. 
  
Omdat er geen aanmeldingen voor de functie zijn binnengekomen, wordt de vergadering gevraagd 
of er bij hen nog gegadigden zijn voor de functie. Jan heeft aangegeven dat hij nog wel een nieuwe 
termijn penningmeester wil blijven.  
 
De vergadering is hiermee unaniem akkoord. Jan wordt bij acclamatie herkozen.  
Rooster van aftreden: 
Walter Jaegermann, secretaris aftredend in 2020 
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Nico van Winden, voorzitter  aftredend in 2021 
Jan Oegema, penningmeester aftredend in 2022 
 

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. 
 
Het nieuwe seizoen gaat van start met vijf sponsoren (Goed Schot, KNSA, MotoBodycare, North 
Air, CLF Europe) 
Afgelopen week hebben we een nieuwe sponsor mogen toevoegen, CLF Europe, fabrikant van de 
CLF Tourcases. Zij hebben tevens 1 van de meest gewilde modellen –Tourcase 148) beschikbaar 
gesteld voor de verloting van het afgelopen seizoen.  

 
Sponsor Goed Schot geeft aan dat, indien één van de aangesloten GPN verenigingen dit seizoen 
bij hen schietkaarten bestellen, men recht heeft op 10% korting. 
 
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. 

 
Jan heeft een overzicht deelnemers Grand-Prix wedstrijddeelname over de laatste vier jaar, zodat 
voor potentiële sponsoren inzichtelijk wordt, wat het verspreidingsgebied voor hun sponsor-
bijdrage is. Deze staat downloadbaar op de site. 
 

9. Wedstrijdkalender seizoen 2018/2019 
Het voordeel van laat in het seizoen vergaderen, is dat de verenigingen inmiddels allemaal hun 
wedstrijddata hebben doorgegeven en dat deze ook al enige tijd downloadbaar op de site staan. 
 
Vraag ter vergadering van de secretaris; wat melden we wel en wat niet op de wedstrijdkalender. 
Als aangesloten leden een AK/DK krijgen toegewezen, waarom deze niet vermelden. E.e.a. is niet 
in strijd met het HHR van de GPN.  Na discussie: Blijft zoals het nu is, geen toevoeging van de 
AK/DK’s. 
 
De afgelopen twee weken zijn er echter toch nog een aantal wijzigingen geweest op de 
wedstrijdkalender. 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 van hun advertentie is. 
 

10. Rondvraag 
- Geen vragen 

 
11. Sluiting van de vergadering 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 10:59 uur en wordt – na een 
korte pauze voor de lunch – begonnen met het trekken van de loterijprijzen van schietseizoen 
2018-2019. De trekkingslijst zal zo spoedig mogelijk na afloop van deze vergadering worden 
gepubliceerd op de website. 

 


