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1) Ontslag Dirk Cuypers en Bettina Bal
In deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van het feit dat Dirk Cuypers en
Bettina Bal ontslag genomen hebben als respectievelijk voorzitter Dirco Doel en
penningmeester. Zij maken sinds donderdag 24 januari dan ook geen deel meer uit van de
raad van bestuur van de Vlaamse Schietsportkoepel vzw.
Dirk heeft beslist om zijn mandaat als voorzitter van het Dirco Doel en de functie van
expert in de Topsportcommissie neer te leggen omdat de nieuwe regelingen die getroffen
werden rond de werking topsport en internationale wedstrijden voor hem niet meer
werkbaar waren.
Bettina op haar beurt heeft beslist haar mandaat als penningmeester neer te leggen omdat
zij zich niet meer geschikt acht om deze functie uit te oefenen.
De taken van Dirk als voorzitter zullen momenteel worden waargenomen door Ellen
Demey als ondervoorzitter van het Dirco Doel.
De taken die Dirk opnam in het kader van de internationale wedstrijden werden reeds
opgenomen vanuit de Topsportcommissie, die hun werk zullen verderzetten. Doelschutters
kunnen voor hun vragen rond het topsportbeleid en internationale wedstrijden terecht
op vzdoel@vsk.vlaanderen.
Ellen blijft bereikbaar via het mailadres vzdoel@vsk.vlaanderen.
Het mailadres internationaal-doel@vsk.vlaanderen wordt afgesloten. Zoals hierboven
aangegeven kunnen alle vragen met betrekking tot het topsportbeleid en de internationale
wedstrijden doelschieten gesteld worden via vzdoel@vsk.vlaanderen.
De taken die Bettina opnam, worden vanuit het secretariaat opgevolgd. Op die manier
ontstaat er nergens een probleem.

Bij deze willen wij Dirk en Bettina danken voor hun inzet voor VSK. Dank u wel !

2) Adresvignetten en nieuwe Voorlopige SSL in het kader van de
fusiegemeenten
Zoals reeds aangekondigd in het tijdschrift en voorgaande nieuwsbrief heeft VSK in
december reeds het nodige onderhandeld met Sport Vlaanderen om de mogelijkheid te
creëren dat de leden die wonen in een gemeente die sinds 1 januari 2019 gefuseerd zijn,
zonder aanvraag procedure een nieuw adresvignet mogen ontvangen. Intussen laten wij u
weten dat de vignetten van de definitieve sportschutterslicenties reeds gepost zijn en de
nieuwe voorlopige sportschutterslicenties klaar staan om te vertrekken. Uiteraard zullen de
andere gemachtigde sportfederaties hun knip -en plaktechnieken gebruiken.
Wie van uw leden mag er post ontvangen? Leden die wonen in de gemeente:















Knesselare
Nevele
Kruishoutem
Zingen
Waarschoot
Lovendegem
Zomergem
Sint-Amands
Puurs
Overpelt
Neerpelt
Opglabbeek
Meeuwen-Gruitrode

Uiteraard zijn wij als federatie niet op de hoogte van het feit dat de straatnaam ook
gewijzigd is door de fusie. Indien je leden hebt waar ook de straat gewijzigd is, geef hen
dan door dat zij deze wijziging via een document waarop dit bevestigd wordt, aan ons
doorgeven, zodat wij ook dit kunnen aanpassen.

3) Voorbereiding algemene jaarvergadering VSK vzw
Reeds verschillende malen hebben we aangekondigd dat de algemene vergadering in 2019
zal doorgaan op 24 februari 2019. De voorbereidende informatie zal per post opgestuurd
worden en beschikbaar gezet worden in de clubzone vanaf 5/02/2019.
Voor de clubs kleischieten die alsnog een stem willen uitbrengen bij de voorverkiezing,
geven we nog mee dat de voorverkiezing sluit op 03/02/2019.

4) Mailing nieuwsbrief club
Bij het begin van het nieuwe jaar hebben wij de mailing van onze nieuwsbrief
geüpdatet. Deze wordt nu verstuurd naar de contactpersoon van de club. Dus momenteel
ontvangt één persoon per club deze mail. Indien u echter wenst dat er meerdere personen
in uw club deze nieuwsbrief ontvangen, kan u dit doorgeven
via stcteam@sportschieten.be.
De nieuwsbrief is ook steeds te raadplegen op de clubpagina. Indien u ingelogd bent in de
clubzone kan u de nieuwsbrief steeds raadplegen

5) BOA 2019
Tijdens de vergadering van de Nationale Koepel op 27 december 2018 werden een aantal
afspraken gemaakt met betrekking tot de BOA 2019. We hielden er aan jullie hiervan op
de hoogte te brengen, aangezien er een aantal wijzigingen zijn tegenover de vorige
edities:



Alle pistoolwedstrijden gaan door op zaterdag en alle karabijnwedstrijden gaan
door op zondag



In de finale worden maximaal 2 personen met een andere dan de Belgische
nationaliteit toegelaten. Deze personen kunnen nooit Belgisch kampioen worden
maar zullen een ere-diploma en aandenken ontvangen als zij bij de eerste drie
eindigen. De eerste Belg na de finale of in de wedstrijd wordt Belgisch kampioen.

Er wordt een superfinale georganiseerd voor zowel pistool als voor karabijn. Aan deze
superfinales doen de 8 beste Belgen uit hun discipline mee

6) Kostenvergoeding vrijwilligers : indexering bedragen + verhoging
plafond voor bepaalde sectoren
De maximum bedragen van de forfaitaire kostenvergoeding die aan vrijwilligers mag
uitgekeerd worden zijn geïndexeerd. Voor 2019 gelden volgende bedragen :
Max. 34,71 euro/dag
Max. 1.388,40 euro/jaar
Deze grenzen gelden cumulatief en per vrijwilliger.
Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers die binnen één van volgende categorieën vallen,
genieten van een verhoogde forfaitaire jaarvergoeding:
- sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter,
jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
- de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende
personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;

- het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en
tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen, dat niet onder het
toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige
hulpverlening valt en volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere
Gemeenschap bepaalt.
Zij kunnen jaarlijks tot 1.821.10 euro (niet-geïndexeerd) ontvangen. Gekoppeld aan de
spilindex komt dit neer op 2.500 euro per jaar.
Let wel : het maximum dagbedrag wordt niet opgetrokken!
De verhoging van het jaarplafond is niet mogelijk voor vrijwilligers die een sociale
zekerheidsuitkering of een sociale bijstandsuitkering ontvangen.
Een vrijwilliger kan evenmin genieten van het verhoogde plafond indien hij voor dezelfde
organisatie tegelijkertijd vrijwilliger en verenigingswerker is. De wet op het
verenigingswerk sluit echter sowieso uit dat iemand tijdens de periode van
verenigingswerk de forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk kan ontvangen.

7)Verenigingswerk: verhoging maandbedrag voor activiteiten die met
sport te maken hebben
Het verenigingswerk laat toe dat een particulier onbelast kan vergoed worden voor het
uitvoeren van bepaalde taken in bepaalde vzw’s. De voorwaarden waaraan de particulieren
moeten voldoen en de activiteiten waarbinnen verenigingswerk is toegelaten kunt u
raadplegen op www.verenigingswerk.be.
De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen niet meer bedragen
dan 510,83 euro per maand en 6.130 euro per kalenderjaar.
Het maandbedrag wordt met ingang van 1/1/2019 opgetrokken naar 1.021,66 euro voor
volgende sectoren :
1° Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten
verstrekt;
2° Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter,
jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.
Het jaarplafond wordt niet opgetrokken en blijft ook voor deze sectoren 6.130 euro.
Let wel : Het verenigingswerk is niet hetzelfde als vrijwilligerswerk waarvan de bedragen
ook zijn opgetrokken voor sommige sectoren (zie vorig item)!
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