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Algemene ledenvergadering 2019 

De vergadering is gehouden op 25 maart 2019 te Oirschot 
 

1. Opening  
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de 4de jaarvergadering van de Koepel Nederlandse 
Traditionele Schutters. Een speciaal woord van welkom aan Jack Goudsmits. De vergadering wordt 
geopend om 20:07 uur.  
 
Het 4de verenigingsjaar is een jaar geweest waarin opnieuw een 4-tal nieuwe verenigingen zich bij de 
KNTS hebben aangesloten. Er zijn flink wat wijzigingen geweest in de bezetting van het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie. Zo heeft het bestuur kennis gemaakt met nieuwe contactpersonen en 
juristen, die de wet wapens en munitie herschrijven en updaten. Hierin heeft het bestuur de 
belangen kunnen inbrengen. Voor het bestuur betekent dit ook dat zij iedere keer weer onze vorm 
van de schietsport moeten toelichten. Wat is traditioneel schieten, wie nemen deel aan deze 
activiteiten, met welk soort wapens, enzovoort. Dit jaar doet het bestuur opnieuw een poging om 
hen kennis te laten maken met een Gildendag en de activiteiten die tijdens zo’n evenement 
plaatsvinden. 
 
Het pleidooi van het bestuur is om de verlofduur te wijzigen naar bijvoorbeeld 3 of 5 jaar, daar vindt 
vooralsnog geen gehoor bij de Minister van Veiligheid en Justitie, die nu de portefeuille van de 
wapenwet weer heeft overgenomen van de Staatssecretaris. Het bestuur heeft aan het Ministerie 
aangeboden om de KNTS hiervoor als een pilot te gebruiken. De KNTS is immers een vereniging met 
verlofhouders met een laag risicoprofiel. Maar ook dat heeft nu nog niet geholpen.  
In 2017 hebben verschillende leden van de KNTS meegewerkt aan de test van de e-screening, als 
nieuwe beoordelingsmethode voor nieuwe verlofhouders. Het bestuur heeft echter niets meer over 
deze screeningsmethode vernomen. Ook de resultaten van de test zijn niet aan het bestuur bekend 
gemaakt. In een van de komende gesprekken met het Ministerie zal het bestuur hier zeker vragen 
over gaan stellen. 
 
Het traditioneel schieten als aparte discipline op wetsniveau is nog onderwerp van gesprek. Hier 
staan onze contactpersonen positief tegenover. Duidelijk is wel dat je voor dit soort trajecten een 
lange adem moet hebben en veel, heel veel geduld. 
 
Zoals u hoort gaat de ontwikkeling van onze mooie traditionele schietsport verder en het bestuur 
voelt zich gesteund door onze brede achterban. Blijf uw vragen stellen wanneer u informatie nodig 
heeft. Houd het bestuur scherp wanneer dit nodig is. U kunt met het bestuur contact opnemen via 
Facebook en/of email: bondsbureau@knts.nl.  
 

2. Definitieve vaststelling van de agenda 
De agenda is u toegezonden op donderdag 14 maart jl. Voorgesteld wordt om deze agenda nu vast te 
stellen. De vergadering stemt in met de inhoud van de agenda zoals deze is verzonden. 
 

3. Vaststellen van de notulen van 26 maart 2018 
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Er is een opmerking op het verslag binnengekomen van de secretaris van de Federatie van 
Wipboomschutters, Antoon van der Pluijm. De bandopname is opnieuw beluisterd en het verslag 
wordt als volgt gewijzigd: Aangepaste tekst wordt: 
Er is gezegd: 
Iedere schutter is zelf verantwoordelijk voor het invullen van het schietregister en/of presentielijst. 
En dat is heel iets anders als wat er is gesteld in de vraag. 
Verder is benadrukt dat de politie alleen handhaaft: zoals de politie een bestuurder van een voertuig 
om een rijbewijs vraagt zo ook vraagt de politie de schutter om een licentie. 
Het door de KNTS verstrekte certificaat kan alleen worden ingetrokken door de KNTS en niet door de 
politie.  
 
Deze wijzigingen worden in het verslag van deze vergadering opgenomen. 
Daarmee zijn de notulen behandeld en goedgekeurd. 
 

4. Mededelingen 
- Verzekeringen:  
Het bestuur gaat het pakket verzekeringen dat zij nu hebben afgesloten tegen het licht houden. Het 
bestuur stelt haar vraagtekens bij de kosten/baten verhouding van deze verzekeringen en gaat 
daarom het nut en de noodzaak er van onderzoeken. 
- De wijzigingen in de WWM in verband van de implementatie van de Europese richtlijnen voor 
wapenbezit en gebruik zijn voor onze activiteiten marginaal. 

- Schietdisciplines zijn in verband met wijzigingen in de WWM, tekstueel aangepast. 
Bovendien is van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze up to date te brengen. Zo zijn 
bijvoorbeeld de OLS activiteiten eruit gehaald. De veranderingen zijn ingevoerd i.v.m. 
bekrachtiging door de minister. Er komt een wijziging in de rolverdeling ten aanzien van de 
certificering. De Minister gaat de certificering toekennen op basis van adviezen van de 
koepelorganisaties en de politie. Daarmee komt het op een bestuurlijk niveau, en niet op 
een uitvoerend niveau.  
- Legeskosten verloven:  
Bij het Ministerie van V&J  is de berekening en onderbouwing van de legeskosten 
opgevraagd door ons. Ook is het gespreksverslag als vermeld in de CWM opgevraagd. Leges 
dienen kostendekkend te zijn. Krijgen we hier geen reactie op, dan gaan we een WOB (wet 
openbaar bestuur) procedure starten. De verlofduur in relatie tot de kosten, kan meer in 
verhouding staan, als we een verlof 3 tot 5 jaar zouden  mogen behouden, zie ook punt 1, 3e 
alinea. 
- Onderzoek naar software ledenadministratie: 
Het huidige softwarepakket voldoet niet.  
Het bestuur heeft het beleid ten aanzien van het gebruik voorzitter van persoonsgegevens 
vastgesteld. Dit is u toegezonden bij de vergaderstukken. Dit heeft te maken met de nieuwe 
AVG wetgeving. Deze is ook via de website te downloaden. 
Zijn er nog vragen: 
Antonius Nuenen: Henk Dekkers, een nieuw verlof zou €130,- kosten, wat zijn de kosten van 
een verlenging?  
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Antwoord door het bestuur: deze kosten zijn €60,- een eventueel tweede verlening kost dan 
€30,- 
 

5. Terugblik op het afgelopen jaar 
Het bestuur kijkt tevreden terug op het afgelopen verenigingsjaar. Al kunnen zaken altijd beter. Dat 
realiseren het bestuur zich terdege.  
Zoals de voorzitter vorig jaar bij dit agendapunt aangaf: Het bestuur/de KNTS is er voor u. De KNTS is 
een dienstverlenende organisatie, waarop u een beroep op kunt doen. O.a. voor: 
- wanneer u gecertificeerd wilt worden 
- vragen heeft over de wapenwetgeving en overige regelgeving (gerelateerd aan schieten) 
- schietregisters nodig heeft 
- ondersteuning nodig heeft om te voldoen aan de certificeringseisen 
- informatie nodig heeft over de schietdisciplines die door ons worden ondersteund. 
- informatie over wapens die voor onze disciplines worden gebruikt 
- voor advies voor veiligheidsreglementen. Het blijft echter uw verantwoordelijkheid 
- voor het verstrekken van licenties voor uw schutters 
Er zijn meer diensten, maar dit zijn de belangrijkste. 
 
Belangrijk is ook om te weten dat u als verenigingen geheel vrijwillig lid bent van de KNTS. Wanneer 
u zich bij ons niet thuis voelt, om wat voor reden dan ook, kunt u toch gecertificeerd worden. 
Bijvoorbeeld door lid te worden van de KNSA of door een certificering bij de KNSA aan te vragen, ook 
al bent u daarbij niet aangesloten. De KNTS is echter de goedkoopste certificerende vereniging. Het 
bestuur doet er alles aan om zijn leden zo snel mogelijk te certificeren binnen de regels die daarvoor 
staan. Het is dan ook frustrerend om vast te stellen dat enkele verenigingen zich stelselmatig hieraan 
proberen te onttrekken. Daar is het bestuur wel klaar mee en zij hebben dan ook besloten om de 
regels ten aanzien van deze verenigingen strakker aan te halen en zelfs de dienstverlening te staken 
in de richting van verenigingen die zich stelselmatig niet hebben gehouden aan de certificering en 
afspraken/regels van de KNTS. Hoe vervelend dat het dan ook wordt. 
Het kan niet zo zijn dat 98% van de bij de KNTS aangesloten verenigingen zich keurig aan de statuten 
en reglementen houdt en dat er enkele verenigingen zijn die menen de KNTS voortdurend uit te 
dagen en er een eigen regelgeving op na te houden. Daar wil het bestuur geen tijd en energie meer 
in steken. Daar neemt het bestuur graag afscheid van. 
 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur weer een oproep gedaan voor bestuursleden van onze 
koepelorganisatie. Ook dit keer leverde dat geen stortvloed van aanmeldingen op. Het bestuur is op 
zoek naar een bestuurslid die de functie van secretaris in gaat vullen. Jack heeft deze functie 
overgenomen, maar wil zich weer graag concentreren op andere taken binnen het bestuur. 
Bovendien moet het bestuur vooruit kijken naar de toekomst. Als u in u midden iemand heeft, die 
een bijdrage kan leveren, die de functie van secretaris kan invullen, zich graag bij ons wil melden.  
 
Dan enkele feiten op een rij: 
Dit jaar hield het bestuur 10 bestuursvergaderingen, waarbij de lopende zaken werden behandeld en 
nagedacht werd over de toekomst. 
Het aantal aangesloten verenigingen bij de KNTS (de leden) bedraagt: 199 
Zij vertegenwoordigen 1809 licentiehouders. 
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Het afgelopen verenigingsjaar is er 5x overleg geweest met vertegenwoordigers van het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie en met vertegenwoordigers van de Politie. 
Het brancheoverleg met de Politie, het Ministerie en andere belangenorganisaties werd bezocht. 
In juli bracht een delegatie van het bestuur een bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag en sprak 
daar met vertegenwoordigers van 2 fracties. Dit leverde onder andere enkele kamer-vragen op.  
 
Op deze manier verdedigt het bestuur uw belangen. Wanneer uw vragen hebt, stel deze via onze 
Facebookpagina of rechtstreeks aan het Bondsbureau (bondsbureau@knts.nl ). Wij zijn er voor U. 
En daarmee sluit de voorzitter dit agendapunt af. 
 

6. Vaststellen begroting 2019 
De begroting 2019 is u per e-mail toegezonden op 30 december 2018. De voorzitter geeft het woord 
aan penningmeester en schatbewaarder Steven Kok. Hij licht de begroting  toe. Voorheen werd de 
begroting in de najaarsvergadering behandeld, deze vergadering is vervallen en derhalve komt de 
begroting nu aan de orde in de jaarvergadering.  
Belangrijk om te noemen zijn: 

- Verzekeringskosten (mogelijkheden worden nog onderzocht, mogelijk dat dit voor de 
toekomst iets kan betekenen) 

- Bondsbureau: er wordt dit jaar gekeken naar de mogelijkheden worden voor een (nieuw) 
administratie/leden programma 

De volstrekte meerderheid van de vergadering keurt de begroting 2019 goed. 
 

7. Financiële situatie per 31 december 2018  
De jaarrekening 2018 is u toegezonden bij de stukken voor deze vergadering. De Penningmeester 
licht de jaarrekening toe daar waar dit nodig is.  
Hij bestaat uit de balans en de resultatenrekening. De contributie voor het lidmaatschap en de 
kosten voor de licenties werden voorheen in de maand december gefactureerd, dit jaar is dit in 
januari gebeurd zoals dit al eerder is afgesproken. 
Gilde Sint Jan te Duizel: John Fleerakkers: Heeft een vraag over het resultaat, we zijn een vereniging 
die in dienst staat van onze leden. Op het moment dat het eigen vermogen verder doorgroeit, komt 
dit dan ten goede van de leden, is hierover nagedacht? 
Antwoord van het bestuur: we laten het kapitaal niet onnodig doorgroeien. Een reserve van 
ongeveer 50% van de jaarlijkse begroting, voor 2019 ca. € 43.000 lijkt ons reëel. In het jaar 2020 zal 
hier een plan voor gepresenteerd gaan worden.  
Steven wordt bedankt voor zijn inzet m.b.t. de financiën. 
 

8. Verslag van de Kascontrole commissie  
De kascontrolecommissie (Frank Roefs en Geert Beuving) heeft de boeken gecontroleerd en zij 
lichten hun bevindingen toe. Frank Roefs neemt het woord, ook namens Geert Beuving, de controle 
is gedaan op 19 februari 2019. De kascontrole commissie heeft geen enkele onvolkomenheden 
gevonden. De Kascontrole commissie wil graag de vergadering vragen om decharge te verlenen.  
De volstrekte meerderheid van de vergadering verleent het bestuur decharge. 
 

9. Samenstelling kascommissie  
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In de kascommissie is Frank Roefs aftredend na de reglementaire periode van 2 jaar. Wij danken 
Frank voor zijn inzet en medewerking. 
Geert Beuving blijft nog één jaar lid van de kascommissie. 
Het bestuur is op zoek naar een nieuw lid van de kascommissie. Rens Guitjens, Sint Joris Gilde Heeze 
(1247) is degene die lid is geworden en Frank Roefs zal vervangen. 
 

10. Bestuursverkiezingen  
Aftredend en herkiesbaar is Chislaine Peters. Het bestuur vraagt de leden in te stemmen met haar 
herverkiezing als bestuurslid? De volstrekte meerderheid van de vergadering stemt in met het 
aanblijven van Chislaine Peters. Chislaine bedankt de vergadering voor het in haar getoonde 
vertrouwen.  
 
Vorig jaar heeft Ton Vinken zich beschikbaar gesteld voor het bestuur. Het afgelopen jaar heeft Ton 
meegelopen met het bestuur om kennis te maken met de bestuursleden en de werkzaamheden die 
worden opgepakt. Het bestuur is van mening dat Ton een goede aanvulling is op het bestuur en 
daarom stelt het bestuur voor dat hij met ingang van deze vergadering lid wordt van het bestuur. Dit 
is nog een invulling naar aanleiding van het vertrek van Frans Vriens als bestuurslid in 2018. 
De meerderheid van de vergadering stemt in tot het toetreden van Ton Vinken aan het bestuur. 
Ton wordt gekozen als bestuurslid van de KNTS. Ton neemt plaats aan tafel bij het bestuur.  
 

11. Wat verder ter tafel komt 
Jack Evers heeft tijdens de pauze vernomen van een aantal leden van de vergadering dat de vragen 
aan het bondsbureau, altijd erg snel beantwoord worden door Bas. Bas wordt daarvoor bedankt. 
 

12.Vaststellen van de datum voor de jaarvergadering 2020  
De Algemene Ledenvergadering 2020 wordt gehouden op maandag 23 maart 2020 in het 
Zalencentrum Het Vrijthof te Oirschot. 
 

13. Rondvraag  
Ton Vinken: Ton is blij dat de vergadering het vertrouwen heeft dat Ton mag plaatsnemen in het 
bestuur.  
Jan Schakenraad, Sint Willibrordus Heeswijk (1342), is het mogelijk om bij verengingsverloven ook 
korting te krijgen wanneer het om meerdere verloven gaat.  
Antwoord bestuur: De voorzitter geeft aan dat bij het verlengen van een persoonlijk verlof samen 
met een verenigingsverlof de korting wordt doorberekend. Er wordt navraag gedaan wanneer het 
alleen om verenigingsverloven gaat, of er dan ook sprake is van een (staffel) korting. 
Silvia Verhoeven, Sint Willibrordus Esch (1341): In Esch schieten wij eens in de 4 jaar koning op een 
houten vogel. Dit gebeurt vrijehand. In het regelement staat dat, vrijehand alleen gedaan mag 
worden door een goed geoefende schutter. In het regelement staat dat leden zonder in het bezit te 
zijn van een KNTS licentie deel mogen nemen aan het Koningschieten en dat er een introducee 
register bijgehouden dient te worden, dit staat lijnrecht tegenover het zijn van een geoefende 
schutter? Hoe moeten wij hiermee omgaan?  
Antwoord van het bestuur: deze vraag wordt meegenomen, het bestuur gaat dit uitzoeken, hier 
komen ze de volgende vergadering op terug. 
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14. Sluiting  
De voorzitter wil graag iedereen danken voor zijn/haar inbreng en de bestuursleden en onze 
directeur voor hun inzet in de afgelopen periode. Iedereen wel thuis en een heel goed en sportief 
jaar toegewenst.  
De voorzitter sluit hiermee de 4de jaarvergadering van de KNTS. 
 
 
 
 
Vastgesteld op de algemene ledenvergadering van maandag 23 maart 2020. 
 
 
De voorzitter,       De secretaris, 
Eric Jan van Eggelen.      Jack Evers. 
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