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Vogelschiet Vereniging Twente (VVT)  
 
Onderwerp: Algemene Ledenvergadering 13 maart 2023 
Aanvang:   20.00 uur 
Locatie:  Schietvereniging Delden, De Peppelaar 33, 7491DJ Delden 
Aanwezig:  VVT: P. Ankersmid, J. Dorenbusch 

Leden: Martens Vorden 
Begunstigers: Schuttersvereniging Concordia Glane; Sch uttersvereniging 
Glanerbrug; Schutterij Oldensaele; Koningschieten Holten; BOV Boekelo; 
Activiteiten Stichting Elsenerbroek; Zomerfestival Denekamp; Zomerfeesten de 
Hoeve; Oranjevereniging Hellendoorn. 

Met kennisgeving afwezig:  
VVT: G. Vruwink 
Leden: Herman Sprakel 
Begunstigers: Oranjevereniging Rijssen; Schuttersgilde Tubbergen; 
Buurtvereniging Markelosebroek 
Politie: Harry Ensink; Arno Simmelink 

 
1. Opening van de Algemene Ledenvergadering 

De voorzitter Gerrit Vruwink is afwezig. De secretaris Paul Ankersmid zit deze 
vergadering voor en opent de tiende algemene ledenvergadering van de VVT om 
20:00 uur. Hij heet de leden (schietmeesters) en organiserende verenigingen 
(begunstigers) welkom. 
a. Vaststellen leden Kascommissie 

Voor de periode 1-1-2022 t/m 31-12-2022 is de kascontrole uitgevoerd door 
Gerto Wermer en Gerrit Hulsbeek  

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 2022 
220407 Notulen Schriftelijke Algemene Ledenvergadering zijn ongewijzigd 
vastgesteld. 
In 2022 zijn in de periode van 27 april 2012 t/m 24 september 2022 40 
vogelschietevenementen geregistreerd bij de VVT. Stichting Oranje Comité Boekelo, 
Schuttersfeest Vroomshoop, Schuttersvereniging Overdinkel en Schietvereniging 
Deurningen 75 hebben in 2022 geen evenement georganiseerd. 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 30 leden die kunnen worden ingezet voor 
schietevenementen in Twente. Okke Roos is per 2023 geen lid meer. 
Het aanmeldingsformulier voor 2023 blijft gelijk aan 2022. 

5. Financiële zaken 2022 
a. Financieel verslag 

Facturatie van de leden (schietmeesters) over 2022 heeft nog niet 
plaatsgevonden en zal met terugwerkende kracht als nog worden uitgevoerd. 
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 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het financiële verslag. 

c. Decharge Bestuur 
Het bestuur wordt gedechargeerd door de leden. 

6. Bestuursaangelegenheden 
Gerrit Vruwink is aftredend. Derhalve zijn wij dringend op zoek naar een nieuw 
bestuurslid. Zonder bestuurders immers geen VVT - zonder VVT geen toekomst voor 
het vogelschieten in Twente. U kunt uw belangstelling hiervoor vooraf of in de 
vergadering bekend maken. 
Tijdens de vergadering zijn er geen aanmeldingen bekend. Men wordt dringend 
verzocht om deelname aan het bestuur te overwegen. Het betreft slechts een kleine 
tijdsbesteding. 

7. Bijdrage 2023 
a. Zoals eerder besloten zal er een bijdrage van Organiserend Verenigingen en 

Schietmeester noodzakelijk zijn om de financiële verplichtingen te kunnen 
voldoen. Voorstel is akkoord. 

b. In 2023 is een bijdrage van €20,- per Organiserende Vereniging noodzakelijk. 
Betaling van het evenement vooraf is voorwaarde voor de registratie. Voorstel is 
akkoord. 

c. Over 2023 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 
Het streven is om de vergadering in februari van het jaar te handhaven. Voorgestelde 
datum is 5 februari 2024. Locatie is nog nader te bepalen. 
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9. Terugkoppeling van gesprek met Politie bijzondere wetten 
De politie heeft laten weten dat er in 2022 geen incidenten zijn geconstateerd en dat 
er voor 2023 geen veranderingen noodzakelijk zijn. 

10. Terugkoppeling KNSA en vaststelling reglementen 
Eindrapport Commissie Wet wapens en munitie “Ringen rond de roos” lijkt geen 
consequenties te hebben voor het vogelschieten in Twente. 
Er zijn geen wijzigingen van de reglementen en het introducé- en presentieregister 
noodzakelijk. 

11. Wat verder ter tafel komt 
Er zijn geen aanvullende onderwerpen op de agenda gezet. 

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