
 

 JAARVERSLAG S.V. LOENEN 2015 

 

1 

 

Secretariaat:    
A. Pelsink 
Heidestraat 11 
1216 CK Hilversum    
06-22401686 
 

 
 

Jaarverslag van schietsportvereniging “Loenen a/d Vecht” 1 januari tot en met 31 december 2015. 

 

Leden 

 1 januari 2015 31 december 2015 Prognose 

halverwege 2016 

Senioren 51 48 54 

Jeugd 0 3 7 

Totaal 51 51 61 

 

De ledendaling aan het begin van 2015 was zorgelijk. Begin 2015 zijn 9 leden vertrokken en in 

december nog eens 2 leden, waaronder Gerard Prakke, voormalig voorzitter.  
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Twee leden blijven betrokke n als 

donateur. We hebben 3 nieuwe (jeugd)leden mogen verwelkomen en eind van het jaar waren er 7 

(jeugd)aspirant leden. Begin 2016 zet de groei zich door met nog eens 2 aspirant leden. We 

verwachten halverwege 2016 meer dan 60 leden te hebben en voorlopig is het niet nodig een 

ledenwerfcampagne op te zetten. 

 

Bestuur 

Periodiek aftredend waren Co Madiol en Tanja Wilmsen. Beiden waren herkiesbaar en doen nog een 

termijn. Vast agendapunt op de bestuursvergadering zijn de aanvragen voor verlof, de huisvesting 

van SVL en 1x per jaar komt de naleving van de voorwaarden van de milieuvergunning aan bod. 

Om continu zicht te hebben op de schietbaan is een camera installatie geplaatst. Met dank aan Co 

Madiol en Gerrit Degen. De brandweer heeft het gebouw weer brandveilig verklaard en had een 

compliment voor de duidelijke vluchtaanduiding.  

 

                         
 

Activiteiten 

De club bestaat nu 65 jaar! Om dit te vieren zijn clubshirts/polo’s/vesten aangeschaft. Ieder lid 

krijgt een gratis t shirt. Tegen meerkosten wordt een polo of vest geleverd. De clubkleren worden 



 

 JAARVERSLAG S.V. LOENEN 2015 

 

3 

 

met plezier gedragen tijdens wedstrijden, clubavonden en formele gelegenheden zoals het 100-jarig 

jubileum van de schietvereniging Baarn. (foto) 

 

 

 

 

                                                                                                                              
                                                                                                                             

 

 

Activiteiten (vervolg) 

 

Evert Hulsman is 50 jaar lid en wordt in het zonnetje gezet.  

 
 

De jaarlijkse BBQ is verzorgt door Tanja Wilmsen en het kipschieten, de traditionele afsluiting van 

het jaar, werd een feestje door de inzet van Sebastiaan dHondt en Rocco Rijnen en de culinaire 

bijdrage van Frans Tings. 
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Frans Roefs verzorgt voor het 10e jaar workshops “sportschieten” voor het Swib.  

De begeleiding tijdens workshops en van aspiranten wordt verzorgd door enthousiaste leden en 

Frans Roefs zorgt er voor dat SV Loenen vanaf dit jaar ook digitaal regelmatig in de VAR verschijnt. 

 

In samenwerking met de handboogclub uit Hilversum werd een Meerwapentoernooi georganiseerd. 

Wederom ging de wisseltrofee (helaas) naar de handboogschutters. 

 

We zijn er trots op dat bij de districtskampioenschappen Loenen 1 1e is en Loenen 3 is 2e ! 

 
Inkomsten 
De afdracht aan de KNSA is verhoogd, maar deze wordt niet doorberekend aan de leden. De 

contributie blijft ongewijzigd. De verhoging van de kosten voor munitie worden wel doorberekend. 

Het blijkt steeds moeilijker om munitie te vinden met een goede prijs/kwaliteitverhouding, een taak 

die wordt uitgevoerd door Gerrit Degen. 

 
 

Onbaatzuchtig 

De vereniging draait op de inzet van alle vrijwilligers. Alle seniorleden zijn 1 a 2 keer per jaar 

vrijwilliger in de rol van veiligheidsfunctionaris en een aantal spelen als teller ook een belangrijke 

rol. Allen dank hiervoor. 

Speciale dank is er voor de mensen die (veel) extra’s doen voor SV Loenen. We hebben door ziekte 

Evert Hulsman een tijdje moeten missen achter de bar, maar gelukkig is hij weer iedere week paraat 

samen met Chris Timmerman. Jan vd Bos is iedere verenigingsavond van 19-20 uur aanwezig als 

veiligheidsfunctionaris en vooral om de jeugd te begeleiden. Deze mensen zijn van onschatbare 

waarde en krijgen veel waardering. Het begeleiden van introducees wordt meestal door Jan vd Bos, 

Gerrit Degen en Angelika Pelsink gedaan en Frans Roefs verzorgt waar mogelijk uitstekende 

workshops. De heren G. Degen en  J. v.d. Bos houden het gras en de struiken in bedwang en 

regelen het onderhoud van het gebouw en alle voorkomende klussen. 1x per jaar zorgt een groep 

dames onder leiding van mw. T. Timmerman voor een blinkend schone prijzenkast. DANK! 
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