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Onderwerp: Algemene Ledenvergadering 31-03-2014; 
Bijeenkomst voor leden; openbaar voor organiserende verenigingen en overige 
belanghebbenden 

Aanvang:   20.00 uur. 

Locatie:  Zalencentrum de Haverkamp, Stationsstraat 28, 7475 AM  Markelo. 

Aanwezig:  G. Vruwink, VVT; P. Ankersmid, VVT; H. Ensink, Politie Twente; M. Bats, B. Bats, 
Martens; D. Gussinklo, SC Prins Alexander; Concordia Glane; Stokkum; Pareldagen 
Vasse; St. Volksfeesten Buurse; SV De Eendracht Holten; Elsenerbroek; 
Wiene/Zeldam; PJGO Markelo; OV Hellendoorn; Dorpsfeest Markelo; Volksfeesten 
Oele; Schuttersvereniging Overdinkel; Schuttersvereniging Losser; Buurtvereniging 
Markelosebroek; Buurtvereniging Herike-Elsen. 

1. Opening van de Algemene Ledenvergadering  

De voorzitter Gerrit Vruwink opent de tweede ledenvergadering van de VVT om 20:00 uur. Hij legt het 
doel van de vergadering uit en het verschil tussen leden en organiserende verenigingen 
(begunstigers).  Bijzonder welkom voor Harry Ensink. Helaas moet de penningmeester Ronny Veelers 
om gezondheidsredenen verstek laten gaan. 

2. Toelating niet-leden van VVT 

De voorzitter vraagt aan de leden of overige belanghebbenden worden toegelaten. Belanghebbenden 
hebben geen stemrecht. Mogen wel vragen aan de orde stellen. 
Voorstel is akkoord 
 
3. Vast stellen agenda 

 Kascommissie heeft zich afgemeld; twee vrijwilligers gevonden Bennie Bats (Martens) en Dick 
Gussinklo (SC Prins Alexander). 

 Agendapunt 5  na punt 2 behandelen. Positie KNSA eerst. 

 Datum voor 2015 vroeger i.v.m. vroege vergunningsaanvragen. 
Voorstel eerste maandag in februari:  2 februari 2015 wordt aangenomen. Leg deze datum 
vast voor 2015 
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4. Verslag secretaris 2013 

Notulen 25-3-2013 (besloten ledenvergadering) zijn ongewijzigd vastgesteld. 

In 2013 zijn in de periode van 13 april 2013 t/m 14 september maar liefst 41 vogelschietevenementen 
geregistreerd bij de VVT. Helaas een afzegging ontvangen vanwege overlijden bestuurslid. Dit aantal 
evenementen is gelijk aan 2012. Alle evenementen hebben zich voortreffelijk aan de algemene en 
veiligheidsreglementen gehouden, waardoor er geen meldingen van incidenten zijn geweest. 

De VVT telt buiten het bestuur om 23 leden. In 2013 is de inventarisatie van de leden afgerond, maar 
nog geen opgave bij de KNSA gedaan. Derhalve is de verschuldigde ledenbijdrage van €25,- niet 
gefactureerd.  
Voor 2014 wordt vastgesteld dat er ook dit jaar geen aanmelding bij de KNSA gaat plaatsvinden, 
maar alleen een controle en registratie van de verlofnummers gaat plaatsvinden. Hiervoor wordt 
ledenbijdrage  in rekening gebracht. 

Zorg dat u zich met een correct mail-adres aanmeldt voor de VVT nieuwsbrief, dan blijft u op de 
hoogte van het laatste nieuws. 

5. Financiële zaken 2013  

a) Financieel verslag  

Gerrit Vruwink licht het financiële verslag toe en benoemt de uitgaven en inkomsten. 

b) Verslag Kascommissie 

Kascontrole heeft plaatsgevonden. Met dank aan Bennie Bats  en Dick Gussinklo. 
Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 

c) Decharge Bestuur 

Het bestuur wordt gedechargeerd door de kascommissie 

d) Benoeming leden kascommissie 2015 

Kascommissie 2015, blijft staan van 2014: Herman Sprakel en Peter Hodes 

6. Bijdrage 2014. Voorstel: 

a) Leden: € 20, = 

b) Begunstigers (organiserende verenigingen): € 20, = 

Akkoord. 
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7. Actuele zaken 

a) Uitspraak Raad van State/toekomst KNSA 

Harry Ensink legt uit hoe de gang van zaken was in het verleden met de KNSA. Legt het royeren van 
leden uit en achtergronden van de uitspraak van de raad van state. KNSA is te vergelijken met de 
KNVB. Voor de aanmelding als schietmeester bij het traditioneel vogelschieten is niet per definitie een 
KNSA licentie nodig. De circulaire Wapens en Munitie blijft gewoon van kracht. Er is geen sprake van 
versoepeling van de regels voor het vogelschieten. De korpschef stelt dat er moet worden voldaan 
aan de regels van de VVT. De schietmeester moet lid zijn van de VVT en moeten beschikken over de 
juiste verloven. De politie informeert de VVT als een verlof van een schietmeesters om de een of 
andere reden niet worden verlengd.  
 
Er verandert voor de schietmeesters niets; alleen het KNSA nummer wordt vervangen door 
verlofnummers. Het aanmeldingsformulier zal hierop worden aangepast. 

 
8. Bestuursaangelegenheden 

Er is een vacature per 1-1-2015; dhr. Ankersmid heeft aangegeven het bestuur per 1-1-2015 te willen 
verlaten. De voorzitter roept belanghebbenden op om een kandidaat naar voren te schuiven. 

9. Rondvraag 

Geen vragen. 
 
10. Sluiting officiële gedeelte. 

De voorzitter bedankt eenieder voor de aanwezigheid en grote betrokkenheid;  het verslag  volgt per 
ommegaande; zoals reeds eerder gemeld zal de volgende ledenvergadering plaatsvinden op 2-2-2015 
op dezelfde tijd en plaats als dit jaar. 

 
 


