Onderwerp:

Algemene Ledenvergadering 11 februari 2020.
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: P. Ankersmid, J. Dorenbusch
Leden: Martens Vorden
Begunstigers: Activiteiten Stichting Elsenerbroek; Schutterij Oldensaele;
Schuttersvereniging Overdinkel; Schuttersvereniging Glanerbrug; S.V. De Eendracht
Holten; Koningsschieten Holten; Zomerfeesten de Hoeve
Politie korpscheftaken: H. Ensink; A. Simmelink

Met kennisgeving afwezig:
VVT: G. Vruwink
Begunstigers: Deldense Schuttersvereniging; Schuttergilde Tubbergen;
Buurtvereniging Herike-Elsen
1. Opening van de Algemene Ledenvergadering
De voorzitter Gerrit Vruwink is afwezig. De secretaris Paul Ankersmid opent de achtste algemene
ledenvergadering van de VVT om 20:00 uur. Hij heet de leden (schietmeesters) en organiserende
verenigingen (begunstigers) welkom. Er blijkt iets fout te zijn gegaan in de uitnodiging. De leden zijn
niet uitgenodigd. Er is slechts één lid aanwezig. Er wordt besloten om de vergadering door te laten
gaan en de leden schriftelijk in de gelegenheid te stellen om commentaar te leveren op de notulen.
a. Vaststellen leden Kascommissie
Voor de periode 1-1-2019 t/m 31-12-2019 hebben vorig jaar Herman Sprakel en Bennie Martens
aangeboden waarvoor dank. Omdat Herman Sprakel niet aanwezig is zal de kascontrole per mail
plaatsvinden.
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 2019
Notulen 19-3-2019 (algemene ledenvergadering) zijn ongewijzigd vastgesteld.
In 2019 zijn in de periode van 27 april 2019 t/m 15 september 2019 43 vogelschietevenementen
geregistreerd bij de VVT het aantal met twee afgenomen gestegen, doordat een incidenteel
evenement van buurtvereniging de Boerplecht uit Enter en de PJGO dit jaar niet hebben
plaatsgevonden. 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.
Het aanmeldingsformulier voor 2020 blijft gelijk aan 2019.
5. Financiële zaken 2019 (01-01-2019 t/m 31-12-2019)
a) Financieel verslag
Jeroen Dorenbusch licht het financiële verslag toe en benoemt de uitgaven en inkomsten. Het
verslag is tijdens de vergadering goedgekeurd en door de overige bestuursleden ondertekend.
b) Verslag Kascommissie
Kascontrole vindt per mail plaats; gezien de overzichtelijke financiële situatie worden hieruit geen
bijzonderheden verwacht.
c) Decharge Bestuur
Het bestuur wordt onder voorbehoud van de uitkomsten van de kascontrole en aan vullingen op
de notulen 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 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 2020. Voorstel:
a) Zoals besloten in 2019 zal er tot nader order een bijdrage van Organiserend Verenigingen en
Schietmeester noodzakelijk zijn om de financiële verplichtingen te kunnen voldoen;
a) In 2020 is een bijdrage van €20,- per Organiserende Vereniging noodzakelijk. Betaling van het
evenement vooraf is voorwaarde voor de registratie.
Voorstel is akkoord;
b) 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 9 februari 2021 bij de Haverkamp in Markelo
9. Terugkoppeling van Politie korpscheftaken (Harry Ensink en Arno Simmelink)
a) Er zijn geen bijzonderheden in 2019 geconstateerd.
b) De capaciteit binnen het team korpschef taken is uitgebreid. De handhaving zal in 2021 zeker
worden aangescherpt.
c) Het verzoek van de korpscheftaken is om de schietmeester ook te vermelden op de
vergunningsaanvraag bij de gemeente. Dit omdat dan vooraf de geldigheid van het verlof van
de schietmeester kan worden vastgesteld.
d) Er zijn enkele wetswijzigingen doorgevoerd:
(1) nieuwe aanvragers moeten een psychologische test ondergaan
(2) Verenigingen met eigen wapens moeten worden gecertificeerd voor oktober 2020.
e) Tijdig betalen versnelt de registratie bij de VVT en daarmee de afhandeling van de
vergunningen.
f)
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Presentie- en introducé register dienen 5 te worden bewaard en ter inzage blijven op grond
van de archiefwet. Deze prevaleert boven de AVG.
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10. Terugkoppeling KNSA en vaststelling reglementen
Puntsgewijs hieronder een aantal commentaren c.q. adviezen van de KNSA:
a) Veiligheidsreglement Vogelschieten:
Artikel 3.4
Wij adviseren jullie daaraan toe te voegen dat de Baancommandant zich dient af
te melden bij de Schietcommissie wanneer alle activiteiten inclusief het opruimen, zijn verricht en
hij of zij als laatste de baan heeft verlaten. Dat is een onderdeel van het overdragen van
verantwoordelijkheid.
Dit advies wordt overgenomen. Er wordt een aangepast veiligheidsreglement gepubliceerd.
Artikel 5.1
Hier staat nu vermeld dat bij het gebruik van luchtdrukwapens een affuit niet
strikt noodzakelijk is. Wij adviseren daaraan toe te voegen dat de VVT wel aanbeveelt om een
affuit te gebruiken, ter voorkoming van spreiding van de loden kogeltjes met alle risico’s van dien
en de loodvervuiling die kan optreden.
Dit advies wordt overgenomen. Er wordt een aangepast veiligheidsreglement gepubliceerd.
b) Introducé- en presentieregister:
Uit de bescheiden maken wij op dat het presentieregister niet een gelijke kopie is van het model
zoals de KNSA dat verstrekt. De kolom “Lidmaatschap JA / NEE” is weggelaten en daarvoor in de
plaats is de “geboortedatum” toegevoegd. Dat is geen bezwaar, ervan uitgaande dat iedereen die
het presentieregister tekent ook daadwerkelijk lid is. Het introducéregister (dat is dus het register
voor degene die komt schieten zonder dat hij of zij lid is) vermeldt niet meer het “ID-document en
het nummer daarvan”. Dat is onjuist en ook dat is in afwijking van het model zoals dat is
voorgeschreven. Wij adviseren jullie om dat aan te passen.
Er zal een combinatie van presentielijst en introducé register worden gemaakt. Hierop wordt
geregistreerd welke schietmeester(s) aanwezig waren en welke introducees (deelnemers
vogelschieten) zij in formele zin hebben begeleid. De introducees dienen in het kader van
naspeurbaarheid wel hun id bewijsnummer op te geven.
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11. Wat verder ter tafel komt
a) Binnen de kring Achterhoek is melding gemaakt van een oud commandant van de politie die
op persoonlijke titel informatie opvraagt bij de leden. Er wordt geadviseerd om aan deze
persoon geen informatie te verstrekken en dit soort aanvragen te melden bij de VVT of
afdeling korpscheftaken van de politie.
b) Er is een vraag over de constructie van de kogelvanger om terugkomers te voorkomen. Het
veiligheidsreglement geeft enkele aanwijzingen voor de constructie. Door een houtfret als pin
te gebruiken kan worden voorkomen dat de pin aan de voorkant van de vogel een
terugkomer veroorzaakt. Door kops hout in de bak te gebruiken is deze ook effectiever. Het is
de taak van de schietmeester om de toestand van de bak te beoordelen voorafgaand aan het
vogelschietevenement.
12. Sluiting
De voorzitter bedankt eenieder voor de aanwezigheid en betrokkenheid; het verslag volgt zo
spoedig mogelijk.
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