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Onderwerp: Schriftelijke algemene ledenvergadering per mail 7 april 2022. 
Verdeling aan leden VVT; organiserende verenigingen en overige belangstellenden 

Aanvang:   NVT 

Locatie:  NVT 

Aanwezig:  NVT 

Met kennisgeving afwezig: NVT 

1. Opening van de Algemene Ledenvergadering  

In verband met de Corona maatregelen is er aan het begin van het jaar door het bestuur van de VVT 
besloten om in 2022 geen bijeenkomst te organiseren. In plaats daarvan worden met de leden,  
organiserende verenigingen en overige belangstellenden deze (concept) notulen gedeeld. Er wordt 
twee weken de tijd gegeven om commentaren of bezwaren in te dienen. 

a. Vaststellen leden Kascommissie 

Voor de periode 1-1-2021 t/m 31-12-2021 is er geen kascommissie vastgesteld. In plaats daarvan 
wordt het financieel jaaroverzicht meegestuurd met deze mail. 

2. Toelating niet-leden van VVT 

Vooralsnog gaat het bestuur ervan uit dat de leden geen bezwaar maken om deze informatie zoals 
altijd te delen met de organiserende verenigingen of overige belangstellenden. 
 
3. Vaststellen agenda 

Een agenda is niet van tevoren gecommuniceerd. Er wordt uitgegaan van de gebruikelijke 
agendapunten. Er zijn geen specifieke onderwerpen aan de orde. 

4. Verslag secretaris 2020/2021 

In 2020 hebben in verband met Corona geen vogelschietevenementen plaatsgevonden 

In 2021 hebben er in de periode september/oktober een klein aantal vogelschietevenementen 
plaatsgevonden 

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

Het aanmeldingsformulier is aangepast voor 2022 is beschikbaar op de site.  
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5. Financiële zaken 2021 (01-01-2021 t/m 31-12-2021)  

a) Financieel verslag  

Jeroen Dorenbusch  heeft een financieel verslag opgemaakt over 2021. Begin 2021 was de het 
banksaldo van de VVT ontoereikend om alle vaste jaarlijkse kosten te dekken. Derhalve is er een 
beroep gedaan op de organiserende verenigingen om voor 2020 en 2021 €40,- over te maken. Dit 
bedrag is gecorrigeerd naar €20,- indien de bijdrage van 2020 al was voldaan. Deze oproep is 
over het geheel genomen zeer goed ontvangen door de organiserende verenigingen, waardoor 
wij het jaar 2021 positief hebben kunnen afsluiten, waarbij het banksaldo nog toereikend was om 
onze vaste financiële te voldoen. 

Het bestuur bedankt alle organiserende verenigingen voor hun begrip en bijdrage. 

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 aanvullingen op 
de notulen gedechargeerd door de leden. 

6. Bestuursaangelegenheden 

Mocht er binnen uw achterban belangstelling zijn voor toetreding tot het bestuur van de VVT dan is 
dit mogelijk. Aanmelden is gewenst bij de zittende bestuursleden. 

7. Bijdrage 2022. 

a) Zoals we hebben kunnen zien begin 2021 is het verstandig om ook dit jaar een bijdrage van 
Organiserend Verenigingen en Schietmeester te innen om aan de financiële verplichtingen te 
kunnen voldoen; 

a) In 2022 is een bijdrage van €20,- per Organiserende Vereniging noodzakelijk. Betaling van het 
evenement vooraf is voorwaarde voor de registratie. 

b) Over 2022 is afdracht van €20,-  alleen voor leden (schietmeesters) 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. Let op dat ten tijde van de 
aanvraag al zoveel mogelijk de namen van de schietmeester bekend zijn bij de organiserende 
verenigingen. 

8. Vergadercyclus 

a) Wij hopen volgend jaar weer bij elkaar te zitten op 7 februari 2023 bij de Haverkamp in 
Markelo 
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9. Terugkoppeling van Politie korpscheftaken (Arno Simmelink) 

a) Omdat er nauwelijks evenementen zijn geweest in 2021 is er niets aan bijzonderheden te 
melden over die periode. 

b) Handhaving en controle van de aanvragen zijn ongewijzigd.  

c) Tijdig betalen versnelt de registratie bij de VVT en daarmee de afhandeling van de 
vergunningen. 

10. Terugkoppeling KNSA en vaststelling reglementen 
 
Op dit moment is er geen relevante terugkoppeling van de KNSA en kunnen de reglementen zoals 
die op de website staat onverkort van kracht blijven. 
 

11. Wat verder ter tafel komt 

a) Dit onderwerp zal alsnog worden ingevuld, mochten er reacties per mail binnen komen. 

12. Sluiting 

NVT. 

Het definitieve eventueel aangepaste verslag wordt gepubliceerd op de website, zodra de 
commentaar en bezwaar termijn van twee weken verstreken is. 
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