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Beste Medeschutters, 
 
Zoals u tijdens de afgelopen Bijzondere Ledenvergadering heeft kunnen vernemen 
zijn wij bezig om de juistheid van de regelgeving binnen de SISL met onze zuster 
vereniging Wilhelmina te laten toetsen. Wij vinden het belang en de toekomst van 
onze vereniging belangrijk. Zelfs zo belangrijk om er een rechtszaak voor aan te 
gaan. 
 
Het gaat om de volgende zaken: 
 

 Verandering zittingstermijn van 3 x 3 jaar naar oneindig keer 3 jaar. 

 Benoeming en herbenoeming van de afgevaardigden door de SISL en niet 

door de verenigingen zelf. 

 Het kunnen aantrekken van externe bestuurders. 

Dit zijn voor ons zaken die er toe doen om de inspraak van de verenigingen te 
waarborgen. 
 
Afgelopen week kwam de uitspraak: WE ZIJN IN HET GELIJK GESTELD! 
 
We zijn hier erg blij mee. Het geeft aan dat de rechter ook vindt dat dit niet kan. 
In de beslissing staat dat het voormalige bestuur onrechtmatig zitting heeft in de 
SISL en dat de herbenoemingen van bestuursleden niet volgens de statuten zijn 
gerealiseerd. Wij gaan er van uit dat de oud-bestuursleden van de SISL dit zullen 
accepteren. Een vervolg met een in beroep gaan procedure brengt de verenigingen 
en de SISL op hogere kosten. De uitspraak is duidelijk. 
 
Hoe nu verder? 
 
De rechter heeft besloten om het bestuur van de SISL te willen samenstellen. De 
nieuwe bestuurders mogen niet eerder in het SISL bestuur hebben gezeten. De 
rechter heeft ons gevraagd om binnen 6 weken met een voorstel te komen voor 2 
nieuwe afgevaardigden. Hiervoor doen wij dus een beroep op jullie om je hiervoor 
kandidaat te stellen mocht je hierin een functie ambiëren. De functies moeten nog 
bepaald worden maar algemeen kun je stellen dat de SISL het gebouw beheert en 
je de stem van de vereniging bent binnen het SISL bestuur. 
Tijdens de aankomende Algemene Ledenvergadering zullen door de vergadering 2 
afgevaardigden gekozen worden en worden voorgedragen. 

Tot slot willen we aangeven dat we ondanks dat we blij zijn met deze uitkomst, het 
betreuren dat het zover heeft moeten komen. Het is niet juist dat het eigenbelang 
overheerst aan het belang en toekomst van ons mooie gebouw en zeker onze 

mooie schietsport. 
 
Het Bestuur. 
 
 
 
 
Langs deze weg vragen we jullie alvast als je belangstelling hebt om als 

Uitspraak toetsing regelgeving SISL 
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