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Notulen jaarvergadering KNTS  

Locatie: Cafe ’t Vrijthof te Oirschot 

Datum: 26 maart 2018 Aanvang: 20:00  

Aanwezige leden:  

Kring Kempenland: 18 

Kring Land van Cuijk: 5 

Kring Maasland: 15 

Kring kwartier van Oirschot: 2 

Kring Peelland: 9 

Gelderland: 2 

Scherpschutter: 1 

Agenda. 

1. Opening door de voorzitter. 

De vergadering wordt geopend door de voorzitter. Een speciaal woord van welkom aan Martin Jan 

van Mourik die later nog aan het woord zal komen. De voorzitter maakt de leden erop attent dat er 

een bandopname wordt gemaakt van de vergadering om de verslaglegging makkelijker te maken. 

   

2. Definitieve vaststelling van de agenda.  

De agenda is de leden toegezonden op 14 maart jongstleden. De herziening van tucht- en 

beroepsreglement wordt besproken onder agendapunt 11 wat verder ter tafel komt.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. Notulen 27 november 2017.   

De notulen zijn de leden toegezonden op 14 maart jongstleden. Nadat deze pagina voor pagina zijn 

doorgenomen met de leden worden die ongewijzigd vastgesteld.  

4. Mededelingen.  

Dinsdag 20 maart waren er 2 belangrijke besprekingen waaraan de KNTS een bijdrage heeft geleverd:  

- Een brancheoverleg met het Ministerie, de politie en andere belangenorganisaties van 

wapenverlofhouders.  

- Een bespreking over de nieuwe Wet Wapens en Munitie. 

Er is een wijziging in het bestuur. Frans Vriens heeft aangegeven te willen stoppen in het bestuur van 

de KNTS. Frans is  verkozen in de gemeenteraad van Tilburg. Vanwege een eerste cursusdag is hij 

daarom vandaag afwezig. 

Nieuwe wet AVG 
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Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe wet omtrent privacy in. Op dit moment wordt uitvoerig onderzocht 

wat dit voor de KNTS, het bestuur en voor de leden aan veranderingen met zich meebrengt. 

Wanneer het duidelijk is wat dat betekent informeren wij de leden hierover.  

5. Terugblik op het afgelopen jaar door de voorzitter. 

De voorzitter houdt een kort woordje over het afgelopen verenigingsjaar voor de KNTS. Zie het 

hieronder.  

“Zoals ik al aangaf in mijn voorwoord is dit verenigingsjaar een rustig jaar waarin wij vooral hebben 

voorgebouwd op de bestaande situatie. 

Het afgelopen jaar is er op verschillende vlakken overleg geweest met verschillende partijen. 

Allereerst waren er het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de politie als officiële organen. Het 

ging hierbij over verschillende onderwerpen: 

- disciplines en wapens 

- promotionele activiteiten 

- wet en regelgeving; er komt een nieuwe wet wapens en munitie 

Daarnaast waren er verenigingen die zich aan wilden sluiten. De Wild West vereniging die nu nergens 

zijn aangesloten. Maar wel allerlei kampioenschappen organiseren. 

Maar ook onze aanwezigheid bij de opening van de Airsofthal in Geldermalsen. Waar de Airport 

vereniging haar wedstrijden houdt. 

Het afgelopen jaar zijn de eerste verenigingen opnieuw gecertificeerd. Dankzij de inzet van onze 

auditeurs is dit goed verlopen. Inmiddels zijn de certificeringen voor 2018 gestart en wij hopen dat 

deze ook soepel zullen verlopen. Wanneer alle verenigingen zich goed voorbereiden zal dit zeker het 

geval zijn. Zorg ervoor dat alle schutters die vaker dan 3x in de afgelopen 12 maanden schieten in het 

bezit zijn van een schietlicentie. Dat is immers een van de certificeringscriteria. Daarnaast verstevigt 

het ook zeker de solidariteit van de schutters. Een schutter heeft een schietlicentie. Dat is een 

logische zaak. 

Het afgelopen jaar hebben we onze juridische ondersteuning op sterkte gebracht. Een van de acties 

die zij hebben opgepakt is de herziening van de reglementen van tucht en beroep, die later in deze 

vergadering aan de orde komen.  

Op deze manier zijn er velen betrokken bij onze Koepelorganisatie en zo verdedigen wij uw belangen. 

Wanneer uw vragen hebt, stel deze via onze Facebookpagina of rechtstreeks aan het Bondsbureau. 

Wij zijn er voor U. 

En daarmee sluit ik dit agendapunt af.” 

 6. Financiële situatie per 1 januari 2018 door de penningmeester.  

 

Bijgaand jaarrekening 2017. Let op alleen voor intern gebruik, niet voor publicatie bestemd.  

De penningmeester bespreekt de financiële situatie met de leden. De cijfers van vorig jaar zijn 

verwerkt in een financieel jaarverslag. Deze zijn gesplitst in een jaarrekening en een 

resultatenrekening. De resultaten worden per pagina en per splitsing besproken met de leden. De 

penningmeester legt sommige zaken wat uitvoeriger toe. Er zijn geen vragen over de jaarrekening.  

7. Kascontrolecommissie 2017, verslag.  
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De kascontrolecommissie bestaande uit Harrie Hattink en Frank Roefs heeft de kas gecontroleerd en 

brengt nu verslag uit van hun bevindingen. 

Door meneer Hattink wordt het kascontrolecommissieverslag gedaan. Afgelopen zaterdag is de 

kascontrolecommissie samen gekomen. Er worden enkele tips gegeven aan de penningmeester. De 

kosten van het bondsbureau kunnen misschien verlaagd worden. Het bestuur gaat zich daarover 

buigen.   

De penningmeester en daarmee ook het bestuur wordt door de vergadering decharge verleend.  

8. Samenstelling kascommissie 2018.  

 

Harrie Hattink is aftredend. Frank Roefs blijft.  

De nieuwe kandidaat voor de kascontrolecommissie is: Geert Beuving door het Sint Anna gilde 

Nederwetten (1221).  

9. Bestuursverkiezingen.   

 

Frans Vriens treedt af, Eric Jan dankt Frans.  Frans kan er vandaag helaas niet bij zijn. Wel is er een 

brief door Frans opgestuurd deze wordt voorgelezen door de voorzitter.  

“Frans is al heel veel jaren betrokken bij het schieten in Gilde en Federatie verband. Hij was in de 

jaren tussen 1996 en 2005 betrokken bij de gesprekken met het toenmalige Ministerie bij de komst 

van de kogelvangers. Later raakte hij ook betrokken toen duidelijk werd dat gilden en schutterijen 

verplicht lid dienden te worden van de KNSA. Hij reisde vaak naar Den Haag om de belangen van de 

Gilden en Schutterijen te verdedigen. Soms tot zijn grote frustratie, wanneer hij niet voor elkaar 

kreeg wat hij voor ogen had. Frans was nauw betrokken bij de oprichting van de VBG, een vereniging 

waarmee voorkomen werd dat gilden en schutterijen lid moesten worden van de KNSA en daardoor 

niet gedwongen werden om hun eeuwenoude reglementen aan te passen volgens de KNSA-

standaarden. Frans werd de eerste VBG voorzitter. Hij bleef echter niet lang in het bestuur, al bleef 

hij wel nauw betrokken. 

Na de uitspraken van de Raad van State in 2013, waarbij het verplichte KNSA lidmaatschap onderuit 

werd gehaald, was Frans er als de kippen bij om de mogelijkheid van een eigen koepelorganisatie te 

onderzoeken en op te starten. Dit keer in zijn rol vanuit de Federatieve Schietcommissie. Zo werd hij 

een van de oprichters van de KNTS en bekleedde ook in deze vereniging een bestuursfunctie. 

Vandaag treedt hij terug omdat hij dit keer zijn politieke ambities gaat waarmaken.  

Wij wilden Frans niet zo maar laten vertrekken. In februari hebben wij in bestuur verband afscheid 

van Frans genomen.  Nu nemen wij als vereniging afscheid. Omdat Frans niet aanwezig kan zijn, 

verzoek ik Johan Vriens om een kleine attentie voor Frans in ontvangst te nemen.” 

Er wordt een korte pauze ingelast tot 21:00 

 

Reacties op de advertentie voor een nieuwe bestuurslid: Op deze advertentie hebben wij één reactie 

ontvangen. Met deze kandidaat gaan wij in gesprek. Wij vinden het namelijk van belang dat ons 

bestuur ook voor de toekomst voldoende bemand is. Aanvulling blijft dan ook het doel. 
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Volgens het rooster is voorzitter Eric- Jan van Eggelen aftredend. De voorzitter draagt nu de 

voorzittershamer over aan secretaris Jack Evers om dit punt van de agenda te behandelen. Voorzitter 

Eric-Jan van Eggelen is wederom herkozen voor een nieuwe periode.  

10. Najaar vergadering, handhaven of afschaffen?  

In 2015 is er voor het eerst een najaarsvergadering gehouden in verband met het vaststellen van de 

contributies en dergelijke. Dit was mede ingegeven omdat in die periode niet duidelijk was hoe de 

vereniging zich zou ontwikkelen. De KNTS bevindt zich nu in een stabiele situatie en is veel beter in te 

schatten hoe de financiële situatie zich ontwikkelt.  

Daarnaast willen het bestuur deleden geen onnodig lange reis laten maken voor een vergadering 

waarin weinig nieuws is te melden.  

Daarom stelt het bestuur voor om de najaarsvergadering te laten vervallen, tenzij er een dringende 

reden is om deze te organiseren. 

Verder legt het bestuur de vergadering een voorstel voor over de contributie 2019. De 

penningmeester licht het voorstel toe. De contributie voor 2019 blijft ongewijzigd.  

De vergadering stemt in met het in stand houden van de contributie en het laten vervallen van de 

najaarsvergadering.  

11. Wat verder ter tafel komt.  

In de eerste jaarvergadering is de eerste versie van het Reglement van Tucht en het Reglement van 

Beroep goedgekeurd. 

Nu er een eerste ervaring is opgedaan met deze reglementen is er reden om deze reglementen te 

herzien. Onder leiding van Martin Jan van Mourik heeft de groep juristen deze reglementen 

beoordeeld en aangepast.  

Het product van deze herziening is aan de leden toegezonden. Het bestuur vraagt de leden om in te 

stemmen met deze nieuwe reglementen.  

Graag zien wij uw mening hierover door het tonen van een groene (voor) of rode kaart (tegen). 

Martin Jan van Mourik licht dergelijke dingen wat verder toe. De vraag die gesteld wordt is waarom 

leden voor de tuchtcommissie niet door de algemene vergadering worden gekozen. Er wordt 

uitgelegd waarom dat een beetje onhandig is en waarom daar dus niet voor gekozen is. Verder 

worden er geen vragen gesteld.  

Voor beide regelementen wordt gestemd en die worden met een volstrekte meerderheid 

vastgesteld.  

12. Vaststellen van de datum voor de volgende vergadering.   

Jaarvergadering 2019 op maandag 25 maart 2019 om 20.00 uur in Café Het Vrijthof in Oirschot. 

Najaarsvergadering vervalt.  

13. Rondvraag. 

Er is een schriftelijke vraag ingediend namens het Onze Lieve Vrouwe van de zeven weeën gilde uit 

Lierop:  Graag een duidelijk antwoord over hoe wij moeten omgaan in verband met toegang tot 

wedstrijden. In kring Peelland moet als er aan een wedstrijd wordt deelgenomen een presentielijst 

mailto:bondsbureau@knts.nl


Bondsbureau KNTS 

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters 

Bondsbureau KNTS  de Kleffen 17  5825 DA Overloon.  Telefoon 06 8308 1737   bondsbureau@knts.nl  

ingevuld worden op vertoon van een knts of een knsa pas op een gildefeest en op schietwedstrijden. 

Tijdens de wedstrijd Nederlandse kampioenschappen zijn hier problemen mee geweest. tijdens de 

vergadering afgelopen maandag van de Nederlandse wipboom schutters werd gesteld dat vertoon 

van pasjes niet verplicht is voor deelname aan een wedstrijd, iedere schutter is hier zelf 

verantwoordelijk voor werd hier gesteld. Volgende vraag volstaat het dat met een ingevuld VOG aan 

een wedstrijd mag worden deelgenomen? Volgende vraag zijn er meer organisaties die ook zoals 

KNTS en KNSA bekend die aan de wedstrijd mogen deelnemen. Wij zouden hier graag enige 

duidelijkheid over hebben waar we ons aan moeten houden. 

Antwoord: Een VOG is nodig om een licentie aan te vragen. Een pasje is nodig om deel te nemen aan 

de wedstrijden maar is alleen  niet genoeg. Dit moet in combinatie met een geldig identiteitsbewijs 

getoond worden voor een wedstrijd. Een VOG is dus niet voldoende.  

Vraag: Willy Smits gilde Nuenen  

Voor bijzondere wedstrijden mogen die mensen gewoon schieten zonder pasje. 

Antwoord: Voor bijzondere wedstrijden doen de deelnemers vaak niet meer dan een keer per jaar 

mee aan een schietwedstrijd. Die mensen mogen dat dus gewoon. Mits ze een geldig 

identiteitsbewijs bij zich hebben.  

Vraag: Van de Laar gilde Sint Lambertus Someren eind: als mensen komen schieten zonder licentie 

zijn die dan verplicht zich te identificeren.  

Antwoord: zodra mensen komen schieten zonder licentie moet je die opschrijven met identificatie in 

het introduceeregister.  

Verder zijn er geen vragen voor de rondvraag. 

 14. Sluiting van de vergadering. 

Sluiting van de vergadering:  21:40 uur 
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