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Aan de leden van de KNTS 
 
Eind 2014 is de KNTS opgericht. In de loop van 2015 zijn we operationeel geworden. 
In de opstartperiode is er door het toenmalige bestuur veel werk verricht. De hele organisatie moest 
op poten worden gezet. Statuten, huishoudelijk regelement, schietdisciplines, ledenadministratie, 
procedure rondom certificeren verenigingen, enzovoort. Met een scheef oog is er toe ook gekeken 
hoe de KNSA het e.e.a. ingericht heeft. Zo is er destijds ook een rechtsbijstandverzekering afgesloten. 
 
De KNTS bestaat nu ruim 5 jaar. Het bestuur is bezig met een inventarisatie van de opbouw van de 
organisatie. Er is vastgelegd welke documenten er van belang zijn voor de KNTS. Ook is de 
taakverdeling van de verschillende bestuurstaken en het bondsbureau opnieuw vastgelegd.  
Het bestuur van de KNTS heeft besloten dat de rechtsbijstandverzekering per 1 juni 2021 stopgezet 
gaat worden. De toegevoegde meerwaarde van deze verzekering weegt niet op tegen de kosten. Ook 
zijn de maximaal uit te keren bedragen bij een beroep op deze verzekering relatief laag. 
Deze verzekering bestaat uit twee delen. Naast de algemene polisvoorwaarden t.b.v. de 
rechtsbijstandverzekering zijn er ook bijzondere polisvoorwaarden die gelden voor een aanvullend 
onderdeel dat afgesloten is.  
 
Door deze aanvullende voorwaarden kunnen de KNTS en de daarbij aangesloten verenigingen 
gebruik maken van: 
- Telefonisch juridisch advies van DAS 
- Juridische hulp bij de volgende conflicten: 

o Verhalen van schade aan eigendommen 
o Strafzaken die betrekking hebben op een ingestelde strafvervolging 
o Tuchtzaken die betrekking hebben op een ingestelde tuchtzaak 
o Conflicten m.b.t. in eigen gebruik zijnde onroerend goed 
o Conflicten die betrekking hebben op: 

▪ Bouwvergunning van een schietinrichting of munitiebewaarplaats 
▪ Bestemmingsplanwijziging m.b.t. schietinrichting of munitiebewaarplaats 
▪ Aangevraagde of verleende beschikking voor het voorhanden hebben van een vuurwapen. 

Hieronder wordt ook begrepen een weigering om een beschikking af te geven. 
o Conflicten als werkgever over een arbeidsovereenkomst met een werknemer in loondienst. 
o Conflicten als werkgever over de sociaalverzekeringswetgeving. 

Als één of meerdere van bovengenoemde  punten betrekking hebben op uw vereniging, adviseren 
wij u om na te gaan of uw huidige verzekering dekking biedt voor deze zaken. Het financiële 
voordeel, dat het stopzetten van deze verzekering meebrengt, is verwerkt in de tarieven voor 
contributie  en  licenties, zoals met u gecommuniceerd in de toelichting op de begroting voor 2021. 
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan 
zie wij deze graag tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens het bestuur van de KNTS, 
Eric Jan van Eggelen, 
Voorzitter KNTS. 
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