
 
Koepel Nederlandse Traditionele Schutters  
 

 
 

 jaarverslag knts 2020 1/2 
 
Opgericht 22 oktober 2014 secr.: Johan de Kortstraat 23, 5521 CL Eersel internet: www.knts.nl 
KvK: 61727679 IBAN: NL98 RABO 0301 7668 43 e-mail: 
info@knts.nl   

Jaarverslag KNTS 2020 

Algemeen: 

Het jaar 2020 is een bijzonder verenigingsjaar geworden. In januari leek alles nog gewoon te gaan 

lopen als andere jaren, maar er kondigde zich wel een virus aan in het verre oosten. Eind februari 

werd duidelijk dat het Covid-19 virus een grote impact ging hebben op onze samenleving. Ook de 

KNTS ontkwam hier niet aan. Vanaf 9 maart 2020 kwamen alle activiteiten stil te liggen. Fysieke 

bestuursvergaderingen bleken niet langer mogelijk. Bovendien bleek dat de kernactiviteit van onze 

vereniging: het certificeren van verenigingen, niet langer mogelijk. Er werd een oplossing voor 

gezocht en gevonden. De jaarvergadering werd afgelast en uitgesteld tot een later moment. De 

procedure voor het verlengen van wapenverloven (privé- en verenigingsverloven) werd door de 

politie gewijzigd en de inzet van de e-screener opnieuw uitgesteld. Kortom de activiteiten van de 

aangesloten verenigingen lagen stil, maar er waren genoeg onderwerpen waarvoor wij ons als 

overkoepelende organisatie konden inzetten.  

 

Verantwoording naar onze leden: 

In maart bleek het niet mogelijk om een jaarvergadering van onze vereniging te organiseren. De 

maatregelen rondom het Covid-19 virus, lieten dit eenvoudig weg niet toe. Het bestuur besloot 

daarop om deze vergadering uit te stellen, met de hoop om deze later in het jaar alsnog te 

organiseren. Dit bleek gaandeweg het jaar niet mogelijk. Het voornemen is nu om deze 

jaarvergadering op een andere wijze te gaan organiseren. 

 

Certificeren in Corona-tijd: 

In 2020 bleek het niet het voor onze auditeurs niet verantwoord om een certificeringsaudit uit te 

voeren. Het bestuur heeft daarop besloten om de verenigingen een zelfaudit te laten uitvoeren en 

vervolgens een verklaring te laten ondertekenen waarin het bestuur van de betrokken vereniging 

verklaart dat zij voldoen aan de certificeringseisen. Op deze manier werden de Certificaten verlengd 

met een periode van 12 maanden.  

 

Bestuur: 

Het bestuur is nog altijd op zoek naar een secretaris. De taken van de secretaris zijn nu verdeeld over 

diverse bestuursleden en het bondsbureau, maar dit is een onwenselijke situatie. Daarom zal het 

bestuur in 2021 een zeer dringend beroep gaan doen op de leden om kandidaten voor deze functie 

naar voren te schuiven.  

Daarnaast zoekt het bestuur nog een bestuurslid. Er zijn nog voldoende onderwerpen die blijven 

liggen en die nodig moeten worden opgepakt. Ook hiervoor wordt een wervingsactie opgezet. 

 

Leden: 

Het aantal leden van de KNTS is in 2020 niet gegroeid. Dat is voor het eerst in jaren. 
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Contacten met het Ministerie van Justitie en Veiligheid: 

De contacten met het Ministerie zijn goed, al leiden die nog niet tot de gewenste resultaten. Het 

blijkt dat je een lange adem moet hebben om iets voor elkaar te krijgen. Er is in 2020 3x een digitaal 

overleg met het Ministerie geweest. Voor de herziening van de WWM, RWM en CWM zijn een 

twaalftal punten opgesteld, die verder worden uitgewerkt.  

 

Ledenadministratie: 

Het bestuur heeft opdracht gegeven voor moderniseren van de ledenadministratie, zodat de taken 

van het bondsbureau worden vereenvoudigd.  

 

Incidenten 

Er hebben zich in 2020 geen incidenten met wapens voorgedaan waarbij leden of licentiehouders 

van onze vereniging waren betrokken.  

Convenant 

Ook dit jaar is weer een rapportage uitgebracht, zoals dit is vastgelegd in het Convenant met het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, dat in 2016 officieel is ondertekend. Het bestuur kijkt al vooruit 

naar het vervolg van dit convenant. 

Al met al kijken we terug om een bijzonder verenigingsjaar. In 2021 zal er vooral naar gekeken 

worden hoe het Convenant met het Ministerie kan worden voortgezet en mogelijk aangepast naar 

onze wensen.  

 

Nieuwkuijk, 28 maart 2021 

Eric Jan van Eggelen, 

Voorzitter. 
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