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Algemene Leden vergadering van 2022 

De vergadering is gehouden op 28 maart 2022 te Oirschot 

 

Aanwezigen : 

Kring Land van Cuijk 

Naam Gilde:      Naam afgevaardigde 

Sint Anthoniusgilde te Sambeek   Marco Verstooten 

Sint Antonius en Sint Nicolaas te Groeningen  Maik Vloed 

Schutterij/gilde Sint Dionysius    Ineke Roosengarten 

Groot Gaesbeeker of St Aechtengilde te Soest  Andre vd Breemer 

Sint Jansgilde te Gassel     F. Siroen 

Kring Kempenland 

Sint Catharinagilde Woensel te Eindhoven  (handtekening) 

Sint Anna Nederwetten te Nuenen   (handtekening) en J. Hoeks 

Sint Antoniusschut Eeneind opwetten te Nuenen (handtekening) 

Sint Catharina-Sint Barbaragilde te Mierlo  (handtekening) 

Sint Agatha gilde te Heeze    (handtekening) 

Sint Jansgilde te Soerendonk    (handtekening) 

Sint Jorisgilde Heeze te Heeze    Rinus Luiten 

Sint Catharina te Valkenswaard    Hw Hulschel 

Sint Martinus gilde te Luyksgestel   F. van Leeuwen 

Sint Martinusgilde v/h HH Sacrament te Dommelen Noud v Herk 

Gilde vh Heilig Sacrament te Bergeijk   Ben Gerarets 

Sint Sebastiaangilde te Borkel    (handtekening) 

Sint Catharina en Sint Barbara te Eersel   (handtekening) 

Sint Jorisgilde te Reusel     Marte van de Loo 

Onze Lieve vrouwegilde Eersel te Eersel   (handtekening) 

Kring Maasland 

Sint Anthonius Sint Barbara gilde te St. Michielsgestel (Handtekening) 

Sint Antonius Abt en Sint Catharina te Nistelrode (paraaf) 

Gilde St Antonius St Sebastiaan te Udenhout  Frans Vriens 

Sint Catharina gilde Vught te Vught   H. van Gogh 

Sint Hubertusgilde te Drunen    (handtekening) 

Sint Hubertusgilde te Loon op Zand   (handtekening) 

Sint Joris Gilde te Berlicum    John C. Hoevenaars 

Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk te Nieuwkuijk Marco de Pinth 

Sint Willibrordusgilde Heeswijk    Jan Schakenraad 

Kring Kwartier van Oirschot 

Sint Lambertus te Vessem    Kees van Dijk 

Sint Sebastiaangilde te Hoogeloon   L. Verhoeven 

O.L. Vrouw en Sint Willigrordusgilde te Wintelre B. vd Berk 

Kring Peelland 
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Sint Antonius Sint Sebastianusgilde te Gemert  (paraaf) 

Sint Catharina Schutsgilde te Helmond   (paraaf) 

Sint Joris gilde te Asten     (handtekening) 

Gilde Sint Lambertus te Someren Eind   (handtekening) 

Sint Leonardusgilde te Beek en Donk   (handtekening) 

Gilde Sint Margaretha te Aarle Rixtel   (handtekening) 

Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle Rixtel   (handtekening) 

Schutterskring de Achterhoek 

Schutterij de Eendracht te Wehl   Henri Smeenk 

Schutterskring Rijk van Nijmegen en de Betuwe   

Schutterij Sint Sebastianus Gendt   Haans Leenders, Jorg Visch 

Scherpsschuttersvereniging     

SSV Siint Joris te Gilze     wel aanwezig 2 ver. lid 

 

1. Opening door de voorzitter. 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle vertegenwoordigers van de aangesloten 

verenigingen, de adviseurs en de bestuursleden van harte welkom. 

 

Het is nog maar kort geleden (ongeveer 6 maanden) dat we hier bij elkaar waren voor de 

jaarvergadering 2021. De jaarvergadering 2021 was uitgesteld omdat als gevolg van de geldende 

maatregelen er geen grote bijeenkomsten mochten zijn. Gelukkig is dat nu anders en hebben we de 

maatregelen achter ons kunnen laten. Nu zijn we echter in Europa geconfronteerd met een oorlog. 

Iets wat je niemand toewenst of mee wil laten maken. Al met al zijn wij blij dat we jullie hier weer 

mogen begroeten op ons vast moment, de 4de maandag van maart, voor de jaarvergadering van de 

KNTS.  

 

Een jaarvergadering die in het teken staat van grote veranderingen in het bestuur van onze 

koepelorganisatie. Vandaag wordt 80% van het bestuur vervangen. In de jaarvergadering van 2021 

leken wij nog af te stevenen op een heuse bestuurscrisis, maar gelukkig hebben onze oproepen voor 

nieuwe bestuursleden geresulteerd in de kandidaatstelling van 4 zeer goede kandidaten, die bereid 

zijn de handschoen op te pakken en zich in te zetten voor de KNTS, voor jullie dus. We hebben in de 

afgelopen maanden al nader met elkaar binnen het bestuur kennis met elkaar kunnen maken. Eerst 

nog via een digitale bijeenkomst en inmiddels 2x via een echte fysieke vergadering. Nieuwe 

bestuursleden, nieuw elan, nieuwe ideeën, nieuw beleid, nieuwe invulling van taken. Kortom heel 

veel nieuw.  

Maar laten we niet vergeten dat de bestuursleden waarvan wij afscheid nemen hun grote verdienste 

hebben gehad voor onze koepelorganisatie of zijn voorgangers, de VGGF en VBG. Een aantal van hen 

waren de pioniers van het eerste uur. Zij zijn de eerste uitdaging mee aan gegaan. Wij zijn hen heel 

veel dank verschuldigd. Ik kom daar bij agendapunt 11 op terug. 

 

In de jaarvergadering van 2021 is aangekondigd dat als vervolg op een motie in de 2de Kamer een 

commissie wordt ingericht die een advies gaat uitbrengen voor het herzien van de gehele Wet 

Wapens en Munitie. Toen was nog onduidelijk wie in deze commissie een zetel zouden krijgen. De 
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commissie is in middels begonnen het haar werkzaamheden en de KNTS bezet één van de zetels 

hierin. We praten nu rechtstreeks mee over de nieuwe wet. Dat is een goede zaak, maar het geeft 

ons ook een grote verantwoordelijkheid, waarmee wij op een goede wijze om willen en moeten 

gaan.  

 

Kortom 2021 was een bijzonder jaar. Vele activiteiten gingen niet door, maar achter de schermen 

werd hard gewerkt om alles in goede banen te leiden en ook later na de pandemie jullie weer van 

dienst te kunnen zijn. We gaan er weer tegenaan!! 

 

Voor de orde van de vergadering: 

Wanneer u iets wilt vragen/opmerken, maak dan gebruik van de microfoons in de zaal, anders is niet 

voor alle aanwezigen te verstaan. En iedereen heeft recht om te weten wat u vraagt/opmerkt. 

Wanneer u hiervan gebruik maakt, noem eerst uw naam en daarna de vereniging namens wie u hier 

bent.  

 

2. Definitieve vaststelling van de agenda. 

Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De agenda is bij deze vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de notulen van 4 oktober 2021, bijgaand  

De notulen van de jaarvergadering 2021 zijn u toegezonden tegelijk met de agenda door het 

Bondsbureau.  

Zijn er opmerkingen over de notulen: 

pagina 1:  geen opmerkingen 

pagina 2:  geen opmerkingen 

pagina 3:  geen opmerkingen 

pagina 4:  geen opmerkingen 

pagina 5:  geen opmerkingen 

pagina 6:  geen opmerkingen 

pagina 7:  geen opmerkingen 

pagina 8: geen opmerkingen. 

Wij danken Petra voor het samenstellen van deze notulen en de notulen zijn bij deze vastgesteld. 

 

4. Reacties of antwoorden op vragen gesteld op de ALV van 2021 

- Voorstel verhogen licentiekosten met €5,-- en deze verhoging uit te keren aan de vereniging die een 

bestuurslid beschikbaar stelt. Dit wordt dan een jaarlijkse vergoeding.  

De voorstel is besproken in het bestuur. Er leven binnen het bestuur meer wensen om kritisch te 

kijken naar de licentiekosten en dergelijke. Onder meer omdat wij bedragen moeten reserveren voor 

toekomstige uitgaven, bijvoorbeeld voor IT-middelen, juridische bijstand etc. Daarom doen we nu 

geen voorstel om de licentiekosten aan te passen. We komen daar later dit jaar op terug. De punt zal 

open blijven staan. 

- Vraag over de functieomschrijvingen voor de bestuursleden (Henk van Schijndel, Helvoirt) Het 

bestuur gaat hiermee aan de slag maar beraadt zich momenteel over hoe zij haar beleid gaat voeren 

en houdt alle rollen tegen het licht. We hebben hierin in 2020 en 2021 wel al stappen gezet, maar 
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een nieuwe bezetting geeft nieuwe inzichten. Ook hierop komen wij later terug.  

- Brief versturen naar alle licentiehouders in verband met bestuursvacatures. 

De urgentie van deze brief is achterhaald en daarom is deze niet verzonden. 

Dit waren de openstaande vragen uit de notulen van 4 oktober 2021. Zijn hier nog 

opmerkingen/vragen over? 

 

5. Mededelingen 

a. De commissie WWM is gestart. Namens de KNTS heeft Jack Goudsmits zitting in deze commissie. 

Jack was in het verleden betrokken bij het dossier WWM en stond aan de wieg van de VBG. Voor de 

invulling van zijn rol staat hij in nauw contact met het KNTS bestuur. Er was een eerste tweedaagse 

op 9 en 10 maart jl. en er staat een volgende ronde gepland een dezer dagen. Voor een verdere 

toelichting kan Jack Goudsmits ons nu even meer vertellen.  

Jack verteld over de tweedaagse, hoe dit verlopen is, en wie hier deelnemer in zijn. Er zijn totaal 14 

vertegenwoordigers die deelnemen aan deze commissie. Deze commissie wordt geleid door Chris 

van Dam. Aanstaande woensdag is er weer een bijeenkomst met deze commissie. Vanuit de KNTS 

zijn er een 8 tal punten ingebracht. De trajecten zullen lang duren, om een wet gewijzigd te krijgen 

dit al ongeveer 3 jaar. Hierbij een aantal punten die in deze commissie besproken worden: 

- Er is een fundamenteel gebrek aan vertrouwen in relatie tot de verlofhouder vanuit de 

politie. 

- Het definiëren waar de wapens voor gebruikt worden 

- De e-screener, daar moet echt iets mee gebeuren. 

- Geluiddempers 

- De dienst Justis 

- Korpscheftaken 

- De administratieve last 

- De duur van een verlof 

- Past onze wetgeving bij de Europese wetgeving 

- De persoonlijke geschiktheid van een schutter, dat niet alleen de e-screener leidend kan zijn. 

- Het meevoeren van onklare wapens, er zijn een aantal wapens niet opgenomen in de 

circulaire. 

- Jeugdleden, onder de 18 jaar ook handelingen mogen doen aan een vuurwapen. 

Zo zijn er ook vanuit de verzamelaars, de jagers en de politie wensen. Dit alles wordt bij deze 

commissie samengebracht.  

 

Zijn er vanuit de vergadering vragen aan Jack Goudsmits 

Frans Vriens van het gilde St. Antonius St. Sebastiaan te Udenhout. Wordt er iets gezegd of 

geschreven over het Koningschieten. Jack geeft aan dat het volgens huidige wetgeving mag, dus dit 

zal niet veranderen. Mogelijk dat dit in de toekomstig nauwgezetter wordt beschreven. 

b. Er zijn afmeldingen ontvangen van Annie Maas (secretaris van de NBFS).  

Tevens zijn afgemeld: 

Sint Gregorius gild te Heumen 

Sint Catharina & Barbara te Geldrop 

Sint Lucia Steensel te Steensel 
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Sint Ambrosiusgilde Haarsteeg te Haarsteeg 

Sint Catharina Schuts te Vlijmen 

Sint Antoniusgilde Beek te Beek en Donk 

Sint Antonius Abt te Lierop 

Sint Joris gilde te Someren 

Gilde Onze Lieve vrouwe van de zeven weeën te Lierop 

Onze Lieve vrouwe Schuts Elshout 

De Domburgse Gaaischieters te Domburg 

Schuttersvereniging Sint Antonius te Lengel 

Schutterij Eendragt te Voorst 

R.K. Schutterij Sint Antonius te Nieuw-Dijk 

Schutterij EMM te Ooy-Zevenaar  

Schuttersgenootschap OEV1 te Millingen aan de Rijn 

Salvator Mundi Nederasselt 

Schutterij Prins Hendrik te Afferden 

SVV Juliana te Vlijmen 

 

c. In de pauze of na afloop van de vergadering kunt u schietboekjes bestellen bij Bas van Wieringen. 

Kosten €0,80 per schietboekje. Bas heeft een aantal schietboekjes bij zich, de factuur zal dan achteraf 

gestuurd worden naar de secretaris. 

 

6. Jaaroverzicht 2021, terugblik op het afgelopen jaar door de voorzitter 

Algemeen: 

Het jaar 2021 gaat voor de KNTS de archieven in als een bijzonder verenigingsjaar. De Covid-19 

pandemie bleek hardnekkig en legde voor het tweede achtereenvolgende jaar het verenigingsleven 

nagenoeg plat. Dit had een grote impact op de aangesloten verenigingen. Schietontmoetingen en -

concoursen konden niet doorgaan. In 2020 bestond de hoop dat alles in 2021 beter zou gaan, maar 

dit was nauwelijks het geval. Voor 2022 ziet het er gelukkig veel beter uit. 

Ledenbestand: 

Het aantal aangesloten verenigingen bij de KNTS bedraagt op 1 januari 2022: 192 verenigingen. 

Het aantal uitgegeven licenties tot op heden in 2022: 1647 licenties. 

Het aantal aangesloten verenigingen is licht afgenomen. Datzelfde zien we bij het aantal 

licentiehouders. De afname heeft te maken met … 

De steeds strenger wordende wet- en regelgeving werkt niet positief mee aan een ledengroei. Dat 

geldt ook voor de  bureaucratie en de administratieve belasting rondom wapenverloven.  

Samenstelling Bestuur: 

Het bestuur bestond in 2021 uit: 

Voorzitter: Eric Jan van Eggelen 

Secretaris: Jack Evers 

Penningmeester: Steven Kok 

Leden: Wim Roosengarten, Ton Vinken 
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In de loop van 2021 hebben Steven, Ton, Jack en Wim aangegeven dat zij bij de jaarvergadering 2022 

terugtreden als bestuurslid vanwege uiteenlopende redenen. Dit stelde het bestuur en de vereniging 

voor een enorme uitdaging, want waar haal je zo snel 4 nieuwe bestuursleden vandaan? Er werd op 

verschillende manieren aandacht voor deze uitdaging. Gelukkig kwamen uit deze acties 4 nieuwe 

kandidaten naar voren die in de jaarvergadering van 2022 worden voorgedragen om zitting te nemen 

in het bestuur.   

Voor de secretariële ondersteuning is in 2021 gebruik gemaakt van de inzet van Petra Grever. Zij 

heeft het bestuur ondersteund door het verzorgen van de notulen van de bestuurs- en algemene 

ledenvergadering.  

Het Bondsbureau heeft zoals gebruikelijk de lopende zaken afgehandeld en diverse taken vanuit het 

bestuur waargenomen, daar waar nodig. Het bondsbureau bestaat uit Bas van Wieringen. 

Overleg Ministerie van Justitie en Veiligheid: 

In 2021 is er 3 maal een digitaal overleg geweest met vertegenwoordigers van het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid. Hierin werden diverse zaken besproken, zoals het overeenkomen van een 

nieuw convenant en de speerpunten die eerder door het Ministerie waren benoemd.  

In de 2de helft van 2021 vormde met name de vorming van de Commissie Wet Wapens en Munitie 

een gespreksonderwerp. In deze commissie, onder leiding van voormalig 2de Kamerlid Chris van Dam, 

hebben wij een zetel kunnen verwerven. 

Tot slot: 

Het bestuur kijkt weer met vertrouwen naar de toekomst. Wanneer tijdens deze vergadering de 

nieuwe bestuursleden worden benoemd, kunnen we de komende periode weer voortvarend aan de 

slag. Er is nieuw elan en er zijn alweer volop nieuwe ideeën.  

 

7. Vaststellen begroting 2022, bijgaand. 

Dit is de laatste begroting van de hand van Steven. Hij leidt jullie nu door deze begroting heen. De 

begroting hebben de leden al eerder ontvangen, en zij hebben deze kunnen bekijken. De begroting is 

inhoudelijk besproken door Steven. (niet uitgewerkt in de notulen) 

Zijn er nog vragen over de begroting 2022? Er zijn geen vragen vanuit de vergadering. 

De begroting is bij deze vastgesteld. 

 

8. Financiële situatie per 31 december 2021 door de penningmeester, bijgaand Jaarrekening 

2021. Let op alleen voor intern gebruik, niet voor publicatie bestemd. 

Financiële situatie per 31 december 2021 door de penningmeester, bijgaand Jaarrekening 2021. Let 

op alleen voor intern gebruik, niet voor publicatie bestemd. 

Voor de financiële situatie per 31 december is het woord aan de penningmeester. 

Steven ligt de jaarrekening toe.  

Steven, dit was jou laatste Financiële verslag voor de KNTS. Dank voor al jouw werk voor de KNTS in 

deze rol.  

Zijn er nog vragen over de financiële situatie per 31 december 2021? Er zijn vanuit de vergadering 
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geen vragen.  

 

9. Verslag van de Kascontrolecommissie 2021 

De kascontrolecommissie bestaat uit Rens Guitjens en Felix Crooijmans. Rens spreekt de vergadering 

toe. De kascontrolecommissie was akkoord. De controle is uitgevoerd op 14 maart 2022. Rens vraagt 

of de vergadering decharge te verlenen. Dit wordt gedaan door de vergadering.  

 

10. Samenstelling kascommissie 2022 

Rens Guitjens is aftredend. Felix Crooijmans heeft nog een jaar zitting in de kascommissie. Wie gaat 

met Felix de kas controleren over 2022? Chislaine Peters van Sint Catharina gilde uit Helmond meldt 

zich aan.  

 

11. Bestuursverkiezingen 

Aftredend zijn de bestuursleden Wim Roosengarten, Jack Evers, Ton Vinken en Steven Kok. 

Kandidaat-bestuursleden zijn Geert Beuving, Jeroen van der Ven, Henry Smeenk en Henk Jan 

Eikelboom. 

Tegenkandidaten konden op voorstel van tenminste 5 leden uiterlijk 20 maart 2022 aangemeld 

worden bij het Bondsbureau. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld bij het bondsbureau. 

De kandidaat-bestuursleden stellen zich kort aan de vergadering voor. 

Het bestuur heeft de statuten erop na gekeken er moet schriftelijk gestemd worden. Hiervoor heeft 

het bondsbureau de leden van de vergadering stemformulieren beschikbaar gesteld. De 

stemformulieren worden door Frans Vriens opgehaald. De stemmen zullen tijdens de pauze geteld 

worden.  

De stemmen zijn geteld. Stemformulier 1 is 44 keer ontvangen, stemformulier 2 is 42 keer 

ontvangen. Er zijn geen ongeldige stemmen. Er was 1 tegen stem.  

De nieuwe bestuursleden worden naar voren geroepen en mogen plaatsnemen aan de bestuurstafel. 

De voorzitter heet de nieuwe bestuursleden van harte welkom, en bedankt alle afgetreden 

bestuursleden nogmaals. 

 

12. Wat verder ter tafel komt. 

Er is niets ingebracht. 

 

13. Rondvraag. 

Zijn er aanwezigen die gebruik willen maken van de rondvraag? We gaan alle tafels even langs. 

Mike Vloed van Sint Antonius en Sint Nicolaas te Groeningen: 

Mike feliciteert de nieuwe bestuursleden en bedankt de afgetreden bestuursleden. 

Mike zegt dat er een positieve rekening is. Is er een mogelijkheid om het kopje koffie bij de 

vergadering door de KNTS te betalen. Dit afgezet ten opzichten van de reistijd en de kosten van het 

reizen naar de vergadering. 

Jan Schakenraad St Willibrordus gilde Heeswijk. 

Jan bedankt alle nieuwe bestuursleden die zijn aangetreden. Jan heeft een vraag over schietpasjes, 

zij hebben een verenigingsvergunning. En hoeven hun schietbeurten niet te laten aftekenen. Is dit 

niet iets voor alle verenigingen. In de circulaire is daar wel iets over vastgelegd. Bas van Wieringen 
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reageert hierop. Bij een verenigingsverlof is er meestal een wapenmeester. De wapenmeester is 

meestal niet een schutter en hoeven derhalve geen schietbeurten bij te houden. De voorzitter geeft 

aan dat dit nader uitgezocht worden.  

 

14. Vaststellen van de datum voor de volgende algemene ledenvergadering 

De volgende algemene ledenvergadering wordt gehouden op maandag 27 maart 2023. De plaats van 

handeling wordt later bekend gemaakt.  

 

15. Sluiting van de vergadering 

Voor u zit een gelukkige voorzitter. Ik ben er trots op dat het is gelukt om nieuwe in mijn ogen zeer 

geschikte kandidaten te vinden voor het bestuur. Het deed mij echt pijn dat we in oktober een 

noodkreet moesten plaatsen voor nieuwe bestuurders. U mag weten, daar heb ik wakker van 

gelegen. Dank aan iedereen die heeft meegedacht om ons bestuur op sterkte te krijgen. Graag wil ik 

in dit verband Bas speciaal bedanken. Samen hebben wij vele gesprekken gevoerd met bestuurders 

van de NBFS, Gelderse Federatie Sint Hubertus en Federatie van Wipboomschutters en natuurlijk 

met de nieuwe bestuurskandidaten. Het heeft veel tijd gekost, maar het resultaat is er ook naar. 

We gaan met goede moed de toekomst tegemoet. 

Ik dank nogmaals mijn medebestuurders van de afgelopen jaren voor hun inzet en wens hen het 

allerbeste toe in de toekomst.  

Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 

De vergadering wordt gesloten om 21:51 uur.  
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