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Onderwerp: Algemene Ledenvergadering 19-03-2019. 
Bijeenkomst voor leden VVT; openbaar voor organiserende verenigingen en overige 
belangstellenden 

Aanvang:   20.00 uur. 

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

Aanwezig:  VVT: G. Vruwink, P. Ankersmid, J. Dorenbusch 
Leden: Martens Vorden; Sprakel Enschede; Wermer Glane; Gussinklo Varsseveld. 
Begunstigers: Oranje Vereniging Hellendoorn; Activiteiten Stichting Elsenerbroek; 
Volksfeesten Oele; Schutterij Oldensaele; Schuttersvereniging Concordia Glane; 
Schuttersvereniging Overdinkel; Schuttersvereniging Glanerbrug; Buurtvereniging De 
Pothoek 

Met kennisgeving afwezig:  
Begunstigers: Schutterskoning van Holten; Markelosebroek 
Politie: Afdeling bijzondere wetten 

1. Opening van de Algemene Ledenvergadering  

De voorzitter Gerrit Vruwink opent de zevende algemene ledenvergadering van de VVT om 20:00 uur. 
Hij heet de leden (schietmeesters) en organiserende verenigingen (begunstigers) welkom. Politie 
Twente is verhinderd. 

a. Vaststellen leden Kascommissie 

Voor de periode 1-1-2018 t/m 31-12-2018 bieden zich aan Bennie Bats en Dick Gussinklo 
waarvoor dank. 

Herman Sprakel + Bennie Martens zullen volgend jaar de kascommissie vormen 

2. Toelating niet-leden van VVT 

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

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
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4. Verslag secretaris 2018 

Notulen 18-2-2018 (algemene ledenvergadering) zijn ongewijzigd vastgesteld. 

In 2018 zijn in de periode van 27 april 2018 t/m 17 september 2018 45 vogelschietevenementen 
geregistreerd bij de VVT het aantal met één gestegen, door een incidenteel evenement van 
buurtvereniging de Boerplecht uit Enter. Alle evenementen hebben zich aan de algemene en 
veiligheidsreglementen gehouden. Er zijn geen meldingen van incidenten zijn geweest. 

De VVT telt buiten het bestuur om 29 leden die kunnen worden ingezet voor schietevenementen in 
Twente. 

Er zijn geen aanleidingen om het algemene reglement of veiligheidsreglement aan te passen. 

Het aanmeldingsformulier voor 2019 is vooruitlopend op een tweetal te nemen besluiten aangepast 
en opnieuw gepubliceerd. De bijdrage voor 2019 is aangepast (zie agendapunt 7) en de inzet van 
schietmeesters met een KNTS Lidmaatschap is toegestaan, mits deze lid worden van de VVT (zie 
agendapunt 9a.) 

Sinds 2018 beschikt Jeroen Dorenbusch over de juiste bevoegdheden om zijn taak als penningmeester 
uit te voeren. Inschrijving bij KNSA volgt nog. 

5. Financiële zaken 2018 (01-01-2018 t/m 31-12-2018)  

a) Financieel verslag  

Jeroen Dorenbusch licht het financiële verslag toe en benoemt de uitgaven en inkomsten. 
Het niet heffen van een bijdrage in 2018 heeft geleid tot een gebrek aan liquide middelen aan het 
begin van 2018. Het verslag is tijdens de vergadering goedgekeurd en door de overige 
bestuursleden ondertekend. 

b) Verslag Kascommissie 

Kascontrole heeft plaatsgevonden. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 

c) Decharge Bestuur 

Het bestuur wordt gedechargeerd door de leden. 

6. Bestuursaangelegenheden 

Nogmaals het verzoek om binnen uw achterban na te gaan of er belangstelling is voor toetreding tot 
het bestuur van de VVT. Aanmelden is dringend gewenst bij de zittende bestuursleden. 

Op dit moment is de vraag naar een nieuw bestuurslid minder urgent. De secretaris heeft besloten om 
nog wat langer aan te blijven. 
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7. Bijdrage 2019. Voorstel: 

a) In 2018 is besloten om geen bijdrage te heffen omdat de ondergrens boven de €1000,- lag 
inclusief de openstaande heffingen van de schietmeesters. Aangezien nog niet alle betalingen 
binnen zijn, zijn de huidige liquide middelen niet voldoende om alle verplichtingen te voldoen. 
Voorgesteld wordt om onafhankelijk van de financiële situatie tot nader order elk jaar een 
bijdrage te heffen. 
Voorstel is akkoord 

b) In 2019 is een bijdrage van €20,- per Organiserende Vereniging noodzakelijk. Betaling van het 
evenement vooraf is voorwaarde voor de registratie. 

Voorstel is akkoord; de secretaris plaatst een aangepast aanmeldingsformulier op de 
website. 

c) Over 2019 is afdracht van €20,-  alleen voor leden die gedurende het jaar actief hebben 
opgetreden als schietmeester noodzakelijk. Achteraf te bepalen per 1 oktober. Facturatie 
vindt plaats in oktober met betaaltermijn van 30 dagen. 

Voorstel is akkoord 

8. Vergadercyclus 

a) Vergadermoment en plaats is voor volgend jaar vastgesteld op de tweede week van februari. 
Locatie Markelo of Delden afhankelijk van de beschikbaarheid. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 11 februari 2020 bij de Haverkamp in Markelo 

9. Terugkoppeling van gesprek met Politie bijzondere wetten (Harry Ensink) 

a) Inzet van schietmeester met KNTS lidmaatschap. 

De inzet van een schietmeester die beschikt over een KNTS lidmaatschap is 
toegestaan, mits deze zich aanmeld als lid van de VVT. De betreffende schietmeester 
dient dan wel over het juiste wapenverlof te beschikken om het vogelschieten te 
mogen faciliteren. 

Er vindt tijdens de vergadering een discussie plaats over het certificeren van 
Schuttersvereniging Concordia en Glanerbrug. Er zijn zowel mogelijkheden om 
gecertificeerd te worden door KNTS of KNSA. Certificering is in gang gezet op 
aangeven van de politie bijzondere wetten. De VVT zal verder niet bemiddelen in deze 
kwestie, maar wil wel graag op de hoogte blijven. Relevante informatie zal worden 
gedeeld met de secretaris. 

b) Regelgeving rond luchtbuks schieten. 

Er heerste verwarring rond het luchtbuks schieten. In het veiligheidsreglement zijn een 
aantal aanwijzingen opgenomen voor het schieten met een luchtbuks. Dit betekent 
echter niet dat bij het luchtbuks schieten een lid van de VVT hoeft te staan. 
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c) Aanscherping handhaving. 

Binnen de veiligheidsregio Twente zal er dit jaar verscherpte aandacht zijn voor het 
vogelschieten. Er is meer capaciteit voor beschikbaar gemaakt binnen de politie 
geledingen. 

10. Wat verder ter tafel komt 

Herman Sprakel verzoekt om de website vogelschieten.nl te actualiseren. Dat was inderdaad nog 
niet het geval tot de dag voor de vergadering. Inmiddels is de website voorzien van een 
evenementen overzicht 2019 en een nieuw aanmeldingsformulier. 

Het huidige Introducé Register Vogelschieten vraagt om vermelding van het IDnr, terwijl het 
algemeen reglement hier niet om vraag, maar in plaats daarvan een handtekening verlangt. De 
secretaris zal het formulier aanpassen en terug op de site plaatsen. Het vastleggen van dit 
introducé register is niet in strijd met de AVG. 

11. Sluiting 

De voorzitter bedankt eenieder voor de aanwezigheid en betrokkenheid; het verslag volgt zo 
spoedig mogelijk. 
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