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Jaarverslag 2018 
 

Net zoals vorig jaar ontvangen jullie als leden (aangesloten clubs) van VSK vzw het jaarverslag 2018. In 

dit jaarverslag rapporteren wij over de stand van zaken van de genomen acties 2018 

Om geen overdreven dubbele rapportering te moeten opstellen, melden we hier dat het VSK‐charter 

2018  deel  uitmaakt  van  het  jaarverslag  2018.  Zowel  het  jaarverslag  als  het  VSK  charter  zullen  ter 

goedkeuring gebracht worden tijdens de AV (24/02/2019). 

BASISWERKING 

Visie, missie 
De missie van VSK is als volgt: 
“VSK is de gesubsidieerde unisportfederatie van Vlaanderen die zowel het doelschieten als kleischieten 

aanbiedt op recreatief en competitief niveau (sportaanbod van A tot Z). Daarvoor promoten we als 

federatie deze Olympische sport bij een zo breed mogelijk publiek. Dit doen we door het organiseren 

van initiaties, wedstrijden, en kwaliteitsvolle opleidingen.  Op deze manier willen we het sportschieten 

in een positief daglicht plaatsen. Verder heeft de federatie een aantrekkelijk topsportbeleid, waarbij 

inhoudelijke en financiële ondersteuning wordt gegeven.  

Bij  de  gehele  werking  hecht  de  federatie  bijzonder  veel  belang  aan  veiligheid,  naleven  van  de 

reglementen en een kwaliteitsvolle werking. Op die manier distantiëren we ons van illegaal wapenbezit 

en geweld. 

De  federatie  begeleidt,  onder  leiding  van  een  vast  personeelsteam  en  met  medewerking  van 

vrijwilligers,  de  clubs.  Ze  levert  sportschutterslicenties  af,  vervult  een  actieve  rol  in  de 

wapenwetgeving, bouwt rechten en privileges voor de schutters op en streeft naar een verhoging van 

het aantal actieve schutters bij de clubs. Ze besteedt aandacht aan het gezond sporten decreet en 

veilig omgaan met wapens. “ 

 

In het huidige dossier werd geen visie opgenomen. 

 

Strategische doelstelling 1 
Tegen eind 2020 is er een concreet clubondersteuningsproject uitgewerkt. 

Operationele doelstelling 1.1 

Tegen eind 20198 is er aan 50% van de clubs een clubbezoek gebracht door een 
medewerker van VSK.  
 
Ten  gevolge  van  langdurige  ziekte  van  enkele  medewerkers,  moesten  bepaalde 

taakverdelingen gewijzigd worden en werd er beslist om in deze doelstelling het jaar aan te 

passen naar 2019.  
Acties 

In  2018  hebben  reeds  enkele  clubbezoeken  plaatsgevonden.  Minder  dan 

oorspronkelijk gepand tgv langdurige afwezigheid van enkele medewerkers.  
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Operationele doelstelling 1.2 
Jaarlijks wordt de clubinformatie verspreid 

Acties 
- “Het witte boek”   

VSK heeft “het witte boek” uitgebracht. Een clubondersteuningstool van VSK 
voor haar clubs. Het witte boek vormt een leidraad voor de clubs. Dit boek zal 
jaarlijks aangevuld worden, zodat dit up to date blijft. De update 2018 werd 
op het einde van 2018 gedrukt en daarna aan de clubs bezorgd.  

- Tijdschrift: 
o Het tijdschrift werd 4 maal per jaar bezorgd aan de sportbeoefenaars, 

lid van VSK en komt  zo ook bij de clubverantwoordelijken. Op deze 
manier wil VSK de clubs en haar leden optimaal informeren.  

o In 2018 werd de rubriek zoekertjes afgeschaft, omdat we vanuit FOD 
justitie  bericht  hebben  gekregen  dat  dit  kan  impliceren  als  het 
organiseren van de verkoop van wapens op afstand aan particulieren, 
wat conform de Wapenwet verboden is. (artikel 19, 1° WW) 

o De clubs hadden de mogelijkheid om hun activiteiten te publiceren. 
o Het zoeken naar medewerkers om artikels te schrijven blijft moeilijk. 

Toch  zijn  we  erin  geslaagd  om  in  elk  tijdschrift  voldoende  info  te 
kunnen brengen. Meester De Vidts, advocaat schrijft sinds 2018 voor 
elk nummer een artikel over de wetgeving.   

o Enkele nieuwe adverteerders hebben zich aangeboden voor betaalde 
publicaties. 

- Nieuwsbrief: 
o Sinds 2017 worden de nieuwsbrief opgesplitst in twee nieuwsbrieven: 

 1  die  naar  de  clubs  gemaild wordt met  informatie  voor  de 
sportbeoefenaars: activiteiten, affiches, algemene info 

 1 de naar de clubs wordt gemaild met specifieke info voor de 
clubs  zelf,  betreffende werking  en  communicatie  tussen  de 
clubs en VSK vzw.  

o Indien er dringende info doorgegeven moet worden, wordt er gewerkt 
met een nieuwsflash.  

o Tevens  zijn  de  nieuwsbrieven  beschikbaar  in  de  lidzone  en  de 
clubzone.  Dit  om  een  betere  verspreiding  en  opvolging mogelijk  te 
maken.  

Operationele doelstelling 1.3 

Jaarlijks wordt minimum 1 administratieve bijscholing voor de clubs georganiseerd 
door VSK 

Acties 
VSK  organiseerde  op  zondag  18  maart  2018  in  samenwerking  met  Dynamo  de 
infosessie “De nieuwe privacywet (GDPR) op maat van je sportclub!” Deze sessie was 
specifiek  en  enkel  voor  VSK‐clubs  en  hield  dan  ook  rekening  met  onze  specifieke 
situatie,  het  bewaren  van  het  uittreksel  strafregister.  Tevens  werden  er  modellen 
aangereikt die je als club kan gebruiken om te voldoen aan de verplichtingen inzake 
GDPR. Deze infosessie was voorafgaande aan de AV zodat dit geen extra verplaatsing 
was voor de verantwoordelijken van de VSK clubs. 

Ter voorbereiding van deze infosessie werd er ook een werkvergadering georganiseerd 
op 17 februari 2018. Hier konden alle clubs die hiervoor interesse hadden input geven 
over de vragen die bij de clubs leven omtrent dit onderwerp. 
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Operationele doelstelling 1.4 

Jaarlijks wordt minimum 1 sporttechnische bijscholing voor de clubs georganiseerd. 
Acties 
In  2018  werden  er  verschillende  bijscholing  of  infosessies  georganiseerd  voor 
verschillende doelgroepen binnen VSK: 

- Op  17  september  2018  was  er  een  infosessie  sportkaderopleidingen 
georganiseerd  ter  voorbereiding  van  de  organisatie  van  de  cursus  Initiator 
geweer en pistoolschieten 2019. Hier werd een overzicht gegeven van de te 
volgen  stappen  voor  het  behalen  van  een  VTS‐diploma,  info  omtrent 
toelatingsproef voor initiatorcursus, organisatie van deze cursussen,…  Alsook 
kregen deelnemers de kans om alle vragen te stellen aan de DSKO en experten 
binnen de federatie. 

- Vanaf december is er een verplichte bijscholing voor de examinatoren van de 
hanterings‐  en  schietproeven.  Deze  bijscholingen  worden  in  verschillende 
provincies  georganiseerde  gedurende  de  maanden  december  (8)  2018  en 
januari  (5‐12‐19) 2019  zodat  elke examinator de keuze heeft waar hij  deze 
verplichte bijscholing gaat volgen. 

- Tijdens de “Dag van de Trainer” op 15 december 2018 waren er 3 specifieke 
sessies voorzien voor onze trainers:  
1. Rolf Van der Velde (NED) Achter de schermen “Europees kampioen   
        geweerschieten in 1,5 jaar tijd. 
2.    Rolf Van der Velde (NED) De “visie” van de bondscoach geweerschieten  
3.    Jeffrey McCready Performance under pressure  

- Op zaterdag 8 december 2018 werd er een bijscholing in het trainingscentrum 
van Mechelen georganiseerd voor de arbiters. Zij kregen een update van de 
recente wijzigingen aan de reglementen. De goody bags in het kader van de 
week van de Official werden overhandigd.  
 

Operationele doelstelling 1.5 

Tegen eind 2017 is de logistieke ondersteuning voor de clubs gedigitaliseerd. 
Acties 
In 2017 werd de volledige digitalisatie voor de logistieke ondersteuning uitgewerkt, in 
2018 kunnen we als federatie vaststellen dat deze werkwijze tot hiertoe goed verloopt. 
De clubs kunnen het aanvraagformulier gebruiken dat beschikbaar is via de clubzone.  

 

 

Strategische doelstelling 2 
Tegen eind 2020 is de kwaliteit van initiaties en trainingen in de clubs gestegen. 

Operationele doelstelling 2.1 
Jaarlijks zijn er gemiddeld 5 extra gediplomeerde trainers voor onze sportschutters 
opgeleid. 

Acties 
In de loop van 2018 werd de start gegeven van de cursus Instructeur B pistoolschieten. 
Deze opleiding loopt nog verder in 2019 waardoor er nog geen zicht is op het aantal 
nieuw gediplomeerde.   
In 2017 werd de cursus Initiator Geweer‐ en Pistoolschieten georganiseerd. Van de 15 
deelnemers slaagden er 10. De volgende organisatie is gestart op 05/01/2019, met 10 
deelnemers.   
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Operationele doelstelling 2.2 

Vanaf 2017 worden er jaarlijks VTS-opleidingen georganiseerd  
Acties 

- In  januari  2017  werd  een  cursus  Initiator  geweer‐  en  pistoolschieten 
georganiseerd in Antwerpen ‐ Mechelen.  

- In november 2018 was er de start van de Instructeur B pistoolschieten. Deze 
gaat door in Gent en Mechelen.   

- Begin januari 2019 start de opleiding Initiator geweer – en pistoolschieten in 
Zwevegem.  De  toelatingsproeven  die  noodzakelijk  zijn  voor  deelname  aan 
deze  opleiding  zijn  gestart  eind  november  2018.  Deze  worden  ook  per 
provincie georganiseerd. Deelnemers die geslaagd zijn ontvangen een attest 
dat twee jaar geldig blijft. 

- In de samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen is opgenomen dat 
in 2020 de cursus Instructeur B Geweerschieten georganiseerd zal worden.  

Operationele doelstelling 2.3 

Vanaf 2017 zijn er gemiddeld minimum 8 deelnemers aan de trainingen die in de 
trainingscentra georganiseerd worden. 

Acties 
Hieronder vindt u het overzicht van 2017 en 2018 omtrent de deelname aan trainingen 
in de trainingscentra. 

 

  Aantal trainingen  Totaal aantal deelnemers  Gemiddeld aantal deelnemers 

Trainingscentra  Sem 1   Sem 2  Sem 3  Sem 4  Sem 1  Sem 2 Sem 3  Sem 4  Sem 1   Sem2 Sem 3 Sem 4

TC Mechelen  1  3  4  2  8  26  31  18  8  8,7  7,75  9 

TC Zwevegem 6 6 4 6  75  66  38  38  12,5  11  9,5  6,3 

TC Geraardsbergen  6  6  2  6  121  118  37  119  20,2  19,6  17,5  19,8 

TC Waarschoot   6  5  2  5  16  15  5  17  2,6  3  2,5  3,4 

Tabel: overzicht gegevens Vlaams ‐  en provinciale trainingscentra 2017 

 

  Aantal trainingen  Totaal aantal deelnemers  Gemiddeld aantal deelnemers 

Trainingscentra  Sem 1   Sem 2  Sem 3  Sem 4  Sem 1  Sem 2 Sem 3  Sem 4  Sem 1   Sem2 Sem 3 Sem 4

TC Mechelen  4  3  2  3  43  28  28  19  10,75  9,3  14  6,3 

TC Zwevegem 6 6 4 6  44  44  43  49  7,3  7,3  10,75 8,2 

TC Geraardsbergen  6  5  3  6  107  82  48  101  17,83  16,4  16  16,8 

TC Waarschoot   5  6  2  5  22  31  9  25  4,4  5,1  4,5  5 

Tabel: overzicht gegevens Vlaams ‐  en provinciale trainingscentra 2018 

- We stellen vast dat deze doelstelling voor 2018 voor de meeste centra reeds 
behaald  werd.  Voor  het  trainingscentrum  Waarschoot  stellen  er  zich  nog 
problemen maar is er toch een verbetering ten opzichte van 2017. Verder zijn 
er nog twee trainingscentra die momenteel op non‐actief staan. 

- Binnen  de  topsportcommissie  (TSC)  werd  eind  2018  de  werking  van  de 
trainingscentra besproken. In 2019 zal deze werking geoptimaliseerd worden.   
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Operationele doelstelling 2.4  

Vanaf 2017 wordt er jaarlijks minimum 1 docentenvergadering en 1 docentenbijscholing 
georganiseerd. 
 

Acties 
- Docenten sportkaderopleiding  

Ter voorbereiding van de uitwerken van de cursusteksten voor de opleidingen 
Instructeur B pistoolschieten, en de gewijzigde lay‐out vanuit VTS, werd er in 
samenwerking met de VTS op 26  maart een bijscholing georganiseerd voor 
het correct lay‐outen van cursusteksten. Op die manier waren de docenten op 
de hoogte van de juiste info om hun opdracht correct en volledig uit te kunnen 
voeren.  

- Docenten vergadering 
In  2018  werden  3  docentenvergaderingen  (  26/02;  25/06;  08/10) 
georganiseerd. De nodige afspraken werden gemaakt betreffende de nog te 
schijven  teksten  voor  de  opleiding  Instructeur  B  pistoolschieten  en 
Geweerschieten.  Tevens  werden  afspraken  gemaakt  voor  de  opleiding 
Initiator  Geweer  en  Pistoolschieten  en  de  organisatie  van  de 
toelatingsproeven.  VSK  heeft  een  beperkt  docentenkorps,  dat  de 
sportkaderopleiding mee bepaalt.  

 
Strategische doelstelling 3 
Tegen eind 2020 wil VSK extra inzetten op sportpromotie. 

Operationele doelstelling 3.1 
Tegen eind 2020 is de website van VSK vernieuwd. 

Acties 
Nadat  in 2017 een analyseprogramma werd geïnstalleerd, werd er  in 2018 met een 
aantal firma’s contact opgenomen ter voorbereiding van de beslissing welke richting 
VSK met de huidige website wil verder uitgaan. Er wordt gekeken voor een update naar 
een recentere versie of via een nieuw platform.  

Operationele doelstelling 3.2 
Jaarlijks worden minimum 5 initiatiedagen (Start With Sportshooting) georganiseerd op 
scholen en evenementen. 

Acties 
In 2018 werden volgende initiatiedagen gegeven:  
 

datum  activiteit 

Di 13/03/2018  Ket2sport in Brussel (vub campus) 

Di 20/03/2018  initiatie Sint‐Jozef instituut 

Do 22/03/2018  initiatie Sint‐Jozef instituut 

Do 12/04/2018  Kriebeldinges in Puyenbroek 

Di 17/04/2018  Sportsterrendagen OVL te Gent 

Woe 18/04/2018  Buitenspeeldag Evergem 

Di 24/04/2018  Sportdag Ath voskenslaan 

Vr 27/04/2018  sportdag Sint‐Jozefinstituut  Bokrijk 

Di 15/05/2018  Sportsterrendagen Antwerpen in Berchem  

Vr 18/05/2018  Sportdag Mieke van Cotthem 
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Do 31/05/2018  sportdag initiatie de Vlaschaert ‐ Wevelgem 

Vr 1/06/2018  Sportdag scholen Evergem 

Do 7/06/2018  Personeelssportdag Schelde ‐durme in Puyenbroek 

Do 12/07/2018  ZPT Westende 

Ma 16/07/2018  ZPT Koksijde 

Do 02/08/2018  ZPT Blankenberge 

Vr 03/08/2018  ZPT Oostende 

Vr 7/09/2018  Sportdag scholen Evergem 

Do 13/09/2018  sportdag FOD economie in Brussel (VUB campus) 

Do 4/10/2018  sportsterrendagen WVL te Blankenberge 

Vr 5/10/2018  sportsterrendagen  WVL te Blankenberge 

Vr 5/10/2018  initiatiedag sportschieten  ‐ GO ‐atheneum De tandem Eeklo 

Vr 12/10/2018  sportdag Sint‐Ursula Lier 

Vr 16/11/2018  sportdag basisschool Zonnekind Kalmthout  
*De gele gekleurde initiaties zijn gegeven door clubs van VSK en niet door de federatie zelf. 

 
Met 21 activiteiten zitten we ruim boven de gestelde doelstelling.  Deze initiaties zijn 

belangrijk om mensen te laten kennismaken met de schietsport, daarom willen we hier 

verder in blijven investeren. 

In 2018 werd ook de elektronische kleistand ingezet om initiaties kleischieten te geven. 

De  huidige  voorzitter  van  het  dirco  klei  nam  hier  de  nodige  initiatieven  voor.  VSK 

investeerde in een aanhanger om deze installatie op een correcte en veilige manier te 

kunnen verplaatsen en opbergen. Op deze manier kan VSK zowel het doel – als het 

kleischieten promoten op initiatiedagen. 

Operationele doelstelling 3.3 
Tegen eind 2019 wordt er een Pr-plan opgesteld 

Acties 
- Momenteel werd aan deze actie nog niet actief gewerkt.  

- De topsportcommissie (TSC) bekijkt al wel hoe zij het gedeelte betreffende 
topsport en PR kunnen optimaliseren.  

- In  het  huidige  huishoudelijk  reglement  is  opgenomen  dat  de  RVB  een 
verantwoordelijke PR aanduidt. Momenteel  is de administratief directeur 
het  contactpunt  en  bepaalt  zij  wie  op  welke  vraag  een  antwoord  zal 
formuleren.  

Operationele doelstelling 3.4 

Jaarlijks organiseert VSK-minimum 2 laagdrempelige wedstrijden voor jeugd en dames, 
die toegankelijk zijn voor beginnende sportschutters. 

Acties 
In 2018 werden zowel de Paasschieting als de sinterklaasschieting georganiseerd. Ook 
dit jaar werd er een alternatief voorzien voor de mannen. Deze wedstrijden werden 
aangekondigd  op  de  nieuwsbrieven  van  VSK,  sociale media,  website  en  tijdschrift.  
Hieronder kan u een overzicht terugvinden van het aantal deelnemers. 
 

- Paasschieting: Voor 2018→ 21 deelnemers 
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Figuur: Paasschieting: aantal deelnemers vanaf 2012 

- Sinterklaasschieting: Voor 2018 → 20 deelnemers 

 

Figuur: Sinterklaasschieting: aantal deelnemers vanaf 2012 

Operationele doelstelling 3.5 
Vanaf 2017 is er voldoende promotiemateriaal beschikbaar via de VSK-shop 

Acties 
- In  2018  werd  de  nieuwe  stock  module  geïmplementeerd.  De 

stockverwerking  gebeurt  automatisch  bij  het  aanmaken  van  de 
verkoopfacturen. Hierdoor is het stock beheer op elk moment zichtbaar  

- De artikelen die niet meer beschikbaar waren, werden opnieuw besteld. 
- Het  promotiemateriaal  wordt  sinds  2018  overkoepelend  (doel‐  en 

kleischieten)  binnen  VSK  beheert.  De  nodige  aanpassingen  van  het 
uitleenreglement worden hiervoor doorgevoerd.    
 

Operationele doelstelling 3.6 
Vanaf 2017 wordt er jaarlijks minimum 1 evenement voorzien om de vrijwilligers 
publiekelijk te bedanken. 

Acties 

- Week van de vrijwilliger   
VSK heeft de nodige aandacht besteed aan de week van de vrijwilliger via haar 
sociale media en de website. De aangestelde arbiters (doel‐ en kleischieten), 
kregen per post een dankkaartje toegestuurd en in samenwerking met VSF een 
goody bag. 

 
- Kersthappening 2018:   

Voor 2018 is deze doorgegaan op 9 december in Kampenhout Er wordt geen 
dansfeest  meer  georganiseerd  maar  het  werd  een  evenement  met  een 
namiddag programma: Eerst een receptie gevolgd door een breugheltafel.  In 
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2018 waren er 56 inschrijvingen voor de receptie en 44 voor de breugheltafel 
wat tegenvallende resultaten waren na de succeseditie van 2017. 

 
  

Strategische doelstelling 4 
Tegen eind 2020 wil VSK haar wedstrijdorganisatie verder optimaliseren. 

Operationele doelstelling 4.1 
Jaarlijks wordt de kwaliteit van de wedstrijden geëvalueerd. 

Acties 
- Het  nieuwe  team  van  het  dirco  doel,  zeker  wat  betreft  de  organisatie  en 

arbitrage,  hebben  in  2018  het  nodige  gedaan  om  de  wedstrijden  te 
organiseren.  Zij  hebben  de  nodige  documenten  en  informatie  uitgewerkt, 
zodat  de wedstrijden  op  een  vlotte manier  verliepen.  Zij  inventariseren  de 
procedures  in  het  draaiboek  dirco  doel,  en  werken  nauw  samen  met  het 
secretariaat zodat de know how niet meer verloren gaat.  

- Binnen het dirco klei werden ook in 2018 enkele vergaderingen georganiseerd, 
waar  de  wedstrijden  besproken  werden.  2018  is  hier  het  begin  van  een 
vernieuwde werking. De nieuwe voorzitter van het dirco klei inventariseert de 
werking en kan zo beginnen bij sturen waar nodig.  

Operationele doelstelling 4.2 
Jaarlijks is er een stijging van 3% bij het aantal deelnemers aan recreatieve wedstrijden. 

Acties 
Hieronder  kan  u  een  overzicht  vinden  van  het  aantal  deelnemers  aan  recreatieve 
activiteiten in 2018: 
 

- Beker van Vlaanderen (BVV) 
o Finale discipline (4‐5) op 24/09 met 26 deelnemers 
o Finale discipline 9 op 15/10 met 42 deelnemers 
o Finale discipline 11 op 26/10 met 31 deelnemers 

 

 

                                                               Figuur: aantal deelnemers finales BVV 

- Masters of Flanders (MOF) 
o Deelnemers in de disciplines in 2018 
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11  17  187 

15  5  16 

16  8  33 

17  6  30 
Tabel: overzicht deelnemers, in het aantal wedstrijden per discipline in de master of Flanders 

 

   
                Figuur: MOF, aantal deelnemers – MOF, aantal wedstrijden en het aantal disciplines 

o U kan vaststellen dat er een stijging is ten opzichte van vorig jaar in het aantal 
deelnemers.  Dit  kan  verklaard  worden  dat  er  meer  wedstrijden  werden 
georganiseerd.  Toch in vergelijking met de voorgaande jaren is er een daling 
merkbaar ondanks de extra wedstrijden van 2018. 

o Zoals  elk  jaar werden  er  een  algemene  ranking  opgemaakt  en  een  ranking 
zonder de competitiesporters. Zodat ook de  recreanten kans maken op het 
podium. De eerste 3 van elk klassement en elk veelvoud van 10, ontvingen een 
waardebon en een diploma.   

o Elk jaar worden er onder de regelmatige deelnemers 2 waardebonnen verloot. 
Wie minstens de helft van de wedstrijden heeft deelgenomen kan deelnemen 
aan de loting. 

- Beker der clubs 

 

Figuur: aantal Vlaamse deelnemers beker der clubs 

o Het aantal Vlaamse deelnemers aan de Beker der clubs is steeds verder in 
dalende  lijn.  De  editie  van  2018  ging  door  in  Wallonië  wat  direct  de 
verplaatsing al ver maakt voor recreatieve schutters. 
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- Kleischieten: 
o Trap 

 11/03/2018  wedstrijd  FO  Noorderwijk  met  68 
deelnemers, 6 dames en 2 juniores. 

 29/04/2018  wedstrijd  FO  Noorderwijk  met  75 
deelnemers, 6 dames en 3 juniores. 

 27/05/2018  wedstrijd  FO  Noorderwijk  met  69 
deelnemers, 4 dames en 4 juniores 

 03/06/2018 wedstrijd GP Frans Peeters Noorderwijk met 
63 deelnemers, 3 juniores 

 30/06 – 01/07/2018 wedstrijd BK FO Noorderwijk met 80 
deelnemers, 4 dames en 6 juniores 

 7/07/2018  wedstrijd  Dubbel  Trap  Noorderwijk  met  10 
deelnemers 

 28/07/2018 wedstrijd  Dubbel  Trap  Noorderwijk met  11 
deelnemers, 1 dame 

 25/08/2018 wedstrijd BK dubbel Trap Noorderwijk met 22 
deelnemers, 2 dames en 2 juniores 

 16/09/2018 wedstrijd Trap 75+ Finale Noorderwijk met 71 
deelnemers, 5 dames en 4 juniores 

In  vergelijking  met  de  voorbijgaande  jaren  stemt  vooral  de                             
deelnames van het groter aantal junioren positief. Deze aantallen 
gaan zeker de goede weg op en er zijn nog jongeren op komst. Dit 
geeft aan dat de VCSA (Vlaamse Clay Shooting Academy) werkt en 
zijn vruchten afwerpt. 

o Jachtparcours – compak sporting 
1) Compak sporting: deze wedstrijden werden voor de eerste maal 
georganiseerd door VSK zelf  en niet door de Belgische federatie 
Kleischieten  via  de  nationale  Commissie  Jachtparcours. 
27/05/2018 wedstrijd Weert met 89 deelnemers 
 6/05/2018 wedstrijd Noorderwijk met 94 deelnemers 
 03/06/2018 wedstrijd Arras (FR) met 70 deelnemers 

2) Jachtparcours 
 11/03/2018 wedstrijd Amiens met 41 deelnemers 
 25/03/2018 wedstrijd te Orville met 71 deelnemers 
 07/04/2018 wedstrijd te Ommeren met 79 deelnemers 

Het gemiddeld aantal schutters per wedstrijd in beide disciplines 
bereikte in 2018 een record aantal van 76 deelnemers. Zodat op 
financieel gebied worden 75% van alle uitgaven gedekt door de 
inschrijvingsgelden van de deelnemers. 99% van de deelnemers 
schrijft  zich  online  in  voor  de  wedstrijden  en  betalen  via 
overschrijving. 

o Skeet 
 Voor Skeet werden, naast 5 recreatieve wedstrijden, het 

Belgisch Kampioenschap jachtskeet en Olympische Skeet 
georganiseerd.  

o Weischietingen 
 In  2018  werden  in  samenwerking  met  VSK  30 

weischietingen georganiseerd verspreid over Vlaanderen 
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In 2018 is voor het kleischieten de competitie  van de 4 sub disciplines (Jachtparcours‐
Compak, Skeet, Trap en Weischietingen) volledig door VSK georganiseerd. De huidige 
voorzitter  van  het  dirco  heeft  in  2018  reeds  de  eerste  wijzigingen  betreffende  de 
werking kleischieten met zijn team doorgevoerd.  

Operationele doelstelling 4.3 
Jaarlijks organiseert VSK-minimum 1 recreatieve wedstrijd per provincie. 

Acties 
Hieronder  vindt  u  de  kalender  van  2018  terug  en  kan  u  vaststellen  dat  er  in  elke 
provincie wel een recreatieve wedstrijd werd georganiseerd. Wij proberen clubs zo te 
motiveren dat dit zo blijft in de komende jaren. 
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Figuur: kalender MOF 2018 
 

Operationele doelstelling 4.4 
Jaarlijks wordt erop toegezien dat de selectiecriteria tussen de Vlaamse en Waalse koepel 
gelijklopen. 

Acties 
- De  selectiecriteria  voor  deelname  aan  Internationale  wedstrijden  en 

kampioenschappen  is  een  bevoegdheid  van  de  Topsportcommissie.  Het  heeft 
enige tijd gevraagd voor dit bij iedereen duidelijk was. Binnen VSK is dit intussen 
zo, maar de vertegenwoordigers van de Walen hebben het moeilijk met de nieuwe 
manier van werken binnen VSK te aanvaarden. In 2018 is de TSC er in geslaagd om 
de gezamenlijke selectieprocedures voor de OS 2020 met URSTB‐f en RSFO op te 
stellen.   

- Er is gedurende heel 2018 een discussie geweest over de selectiecriteria voor het 
kleischieten. URSTB‐f en enkele leden van de TSC waren van mening dat het punt 
van  117  behaald  moest  worden,  alvorens  te  mogen  deelnemen  aan 
Kampioenschappen.  De  vertegenwoordigers  van  klei  hebben  hier  een  andere 
mening over. Opvallend was wel dat tegen het einde van het jaar de eis van URSTB‐
f er niet meer was, omdat een aantal van hun atleten dit punt niet behaald hadden. 
Dit zal in 2019 verder uitgewerkt moeten worden.  

- Binnen de TSC is de vraag gesteld of  de selectiepunten en de selecties zoals ze nu 
voor het doelschieten opgesteld zijn, wel realistisch zijn. Hier zal de TSC zich in de 
loop van 2019 verder in verdiepen.  

- Rekening houdend met het feit dat URSTB‐f verschillende van de in het verleden 
gemaakt  afspraken  niet  heeft  nagekomen,  kan  de  vraag  gesteld  worden,  in 
hoeverre deze gelijkheid behouden kan en moet worden?  

 

Operationele doelstelling 4.5 

Jaarlijks wordt de wedstrijdkalender opgesteld voor alle wedstrijden op Provinciaal, 
Vlaams en Nationaal niveau.  

Acties 
DOELSCHIETEN 
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- Het  opstellen  van  de  kalender  2018  werd  door  het  nieuwe  team  vlotter 
uitgevoerd  en  hierdoor  was  de  kalender  2018  tijdig  beschikbaar  voor  de 
sportbeoefenaars. 

- Ondersteunen van de Provinciale werking 
o Interclubwedstrijden 
o Provinciale kampioenschappen 2018: 

 2005 inschrijvingen 
 65 disciplines 
 733 unieke deelnemers 

Voor de provinciale kampioenschappen werden tijdens de provinciale 
vergaderingen de punten uitgedeeld. Deze punten kunnen ingeruild 
worden voor artikelen uit de VSK‐shop.  

 

 

Figuur: Overzicht Provinciale wedstrijden: aantal inschrijvingen, aantal disciplines en 
uniek aantal deelnemers.   

 

- Organisatie van: 
o Vlaamse Kampioenschappen 

 Er werden in 23 disciplines wedstrijden georganiseerd. 
 747 deelnames 
 Maximaal gebruik standen met elektronische schijven 

 

 

Figuur: Vlaamse kampioenschappen: aantal deelnemers in aantal disciplines 

- Nationale Kampioenschappen  
o In 2018 werden deze georganiseerd door URSTBF 
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o 249 Vlaamse deelnames in 18 disciplines (zonder BOA) 

 
    Figuur: Nationale Kampioenshappen: aantal deelnemers in aantal disciplines 

 
- Belgian Open Air  

o Georganiseerd te Gent op 3 &4 november door VSK  
o Elektronische schijven 
o 497 deelnemers  

Vlaamse deelnemers (254) 
 Luchtgeweer: 112 
 Luchtpistool: 142 
   

 
Figuur: Belgian Open Air: aantal deelnemers 

 
- Selectiewedstrijden 

o 120 selectiedeelnames 
o 13 disciplines 
o 21 selectiewedstrijden 
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Figuur: Selectiewedstrijden: aantal deelnemers in aantal disciplines. – Aantal   geselecteerde 
schutters per niveau (voor 2016: geen gegevens beschikbaar) 

 
 

KLEISCHIETEN 

- TRAP: 
Er stonden  voor de leden 19 wedstrijden op de agenda: 9 daarvan gingen door 
in Vlaanderen waarvoor er 470 deelnemers in totaal waren. 
Er  werden  door  VSK  dirco  klei  voor  de  drie  disciplines  een  Belgisch 
Kampioenschap georganiseerd. Vooral het Belgisch kampioenschap FO over de 
twee dagen met de ISSF formule was een succes, liefst 80 deelnemers. 

 
- JACHTPARCOURS ‐ COMPAK 

Er stonden op de kalender 3 wedstrijden compak sporting en 3 wedstrijden 
Parcours georganiseerd.  Voor de Parcours waren er 191 deelnemers , voor de 
compak sporting waren er 253 deelnemers. Daarnaast werden er voor beide 
disciplines ook een Belgisch Kampioenschap georganiseerd door de federatie 
wat het totaal op 8 wedstrijden bracht. 
 

- SKEET: 
Voor Skeet werden de wedstrijden georganiseerd in samenwerking met club 
ELAN:  Er werden 5 wedstrijden georganiseerd voor de leden. 
Daarboven  werd  er  door  VSK  dirco  klei  ook  een  Belgisch  kampioenschap 
jachtskeet en Olympische skeet georganiseerd wat het totaal op 7 wedstrijden 
bracht 
 

- WEISCHIETINGEN 
Zoals elk jaar werd door VSK in samenwerking met de verantwoordelijke van 
de  weischietingen  een  flyer  opgesteld,  waar  alle  weischietingen  in  zijn 
opgenomen. Deze  flyer wordt  verdeeld onder de  sportbeoefenaars,  samen 
met  het  eerst  tijdschrift.  Verschillende  firma’s  vragen  flyers  om  voor  deze 
schietingen reclame te maken.   
Ook 2018 was een goed seizoen voor de inrichters. Er was een behoorlijke tot 
zeer  goede  opkomst  op  de  schietingen  die  er  geweest  zijn.  Exacte  cijfers 
worden hier niet over bijgehouden. Elke jaar zijn er wel enkele die niet kunnen 
doorgaan, omdat ze geen toelating krijgen.    In 2018 werden er  in totaal 30 
weideschietingen georganiseerd. 

 

Operationele doelstelling 4.6 

VSK neemt jaarlijks deel aan minimum 7 internationale wedstrijden. 
Acties 
Deelname aan internationale wedstrijden 
 

-    Meytoncup: 3 deelnemers 
-    H en N cup: 5 deelnemers 
- Intershoot: 18 deelnemers 
- EK air Gyor : 4 deelnemers 
- GP Picardië: 5 deelnemers 
- IWK Munchen:  4 deelnemers 
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- ISAS Dortmund: 16 deelnemers 
- WK Changwon: 4 deelnemers 

- Bel‐Fra : 15 deelnemers 
- ISCH Hanover:  9 deelnemers 
- EK Benchrest: 3 deelnemers 
- Junior World Cup Sühl: 2 deelnemers 
- EK MLIAC: 3 deelnemers 
- 4 Landen wedstrijd: 16 deelnemers 
- Fra‐Bel jeugd: 4 deelnemers 
- RIAC Luxemburg: 9 deelnemers 

 

Figuur: Internationale wedstrijden: aantal deelnames en  aantal wedstrijden 
 

In  2018  werd  deze  doelstelling  zeker  behaald.  Op  deze  manier  willen  we 
beloftevolle  schutters  de  kans  geven  meer  ervaring  op  te  doen  op  het 
internationale niveau.  

In het verleden werd de deelname aan Internationale wedstrijden geregeld door 
de  medewerker  Internationaal  binnen  het  dirco  doel.  Binnen  klei  werd  dit 
besproken binnen de Nationale koepel klei. Aangezien VSK een topsportfederatie 
is,  is  het  de  Topsportcommissie  die  nu  het  topsportbeleid  uitwerkt.  Dit  brengt 
uiteraard de nodige wijzigingen mee binnen VSK, wat even tijd nodig gehad heeft 
voor een aantal personen om zich hier aan aan te passen. De TSC is volop bezig 
met  de  selectiecriteria  te  analyseren  en  mogelijks  te  optimaliseren.  De  TSC 
vergadert  elke  twee  maanden  en  doet  het  nodige  om  haar  werking  te 
optimaliseren.   

 

Strategische doelstelling 5 
Tegen 2020 wil VSK de dienstverlening van het uitreiken van sportschutterslicenties verder 
optimaliseren. 
 

Operationele doelstelling 5.1 
Tegen 2018 is de digitale database voor het uitreiken van theoretische en praktische 
proeven vereenvoudigd. 

Acties 
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o In 2017 werden H&S‐proeven georganiseerd. De samenwerking met de VSK‐

coördinator verliep minder vlot.  

o In 2018 werd een nieuwe H&S coördinator aangesteld.  In samenspraak met 

deze  coördinator,  werd  er  een  nieuw  programma  ontwikkeld,  dat  in  2019 

gebruikt zal worden om de H&S proeven te verwerken.  Dit programma heeft 

als voordeel dat het gemaakt is in dezelfde software als de VSK –applicatie wat 

voor gevolgd heeft dat VSK de toestemming heeft gekregen dat de VSK leden 

die in een VSK club een theoretische – en/of praktische proef afleggen, hun 

attesten niet meer met de post moeten opsturen, maar dat VSK deze mag 

gebruiken  uit  haar  eigen  programma.  Dit  zorgt  voor  een  administratieve 

vereenvoudigingen voor haar clubs en haar leden.  

o Hieronder een overzicht van het aantal afgenomen proeven in 2018.  

 

Figuur: overzicht uitgereikte attesten H en S‐proeven 

Operationele doelstelling 5.2 
Tegen 2018 wil VSK dat 85% van de aanvragen van de sportschutterslicenties die 
volledig zijn bij binnenkomst binnen de 10 werkdagen afgeleverd wordt. 

Acties 

- De  verwerking  van  de  sportschutterslicenties  (SSL)  was  ook  in  2018  een 

uitdaging. Onze vaste medewerker en trekker van het SSL team, moest wegens 

medische  redenen  het  team  tijdelijk  verlaten.  Dit  zorgde  ervoor  dat  er 

verschuivingen  van  bevoegdheden  bij  de  andere  medewerkers  moesten 

doorgevoerd worden en nieuwe personeel aangenomen moest worden.  

- Wekelijks worden er SSL en valideringen afgeleverd. Op deze manier trachten 

wij ervoor te zorgen dat de schutter die zijn volledige en goed samengestelde 

dossier afgeeft aan de club of aan VSK, snel in het bezit komt van de SSL.  

- Tijdens  de AV  van  december  2017 werd  beslist  om de  procedures  voor  de 

verzending van de SSL te wijzigingen. In 2018 werd echter duidelijk dat niet 

alle clubs de impact van deze beslissing correct hadden ingeschat. Dit punt zal 
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dan ook  terug op de AV van  februari  2019 besproken worden,  en de  clubs 

zullen de keuze krijgen tussen verschillende systemen.  

- De VSK‐applicatie werd aangepast waar nodig.  

- Hieronder  enkele  grafieken  i.v.m.  de  sportschutterslicenties  (de  cijfers  van 

2018 zijn nog niet definitief):   

 

Figuur: Aantal personen aan wie een sportschutterslicentie werd uitgereikt: Definitieve SSL, 

Voorlopige SSL, Hernieuwing. 

 

Figuur: Aantal afgeleverde valideringen per valideringsjaar 
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Figuur: Aantal personen wiens SSL werd ingetrokken: Def SSL, VL SSL 

 

Operationele doelstelling 5.3 
Jaarlijks is er een stijging van 5% in het aantal leden sportbeoefenaars dat minstens 1 
keer per week de lidzone consulteert. 

Acties 

- Ook  in 2017 werd er getracht om meer mensen te motiveren de  lidzone te 

gebruiken.  Dit  door  hen  via  nieuwsbrieven,  mondelinge  ‐en  schriftelijke 

communicatie hen door te verwijzen naar de lidzone.  

- Opmerkingen en tips i.v.m. de website worden dan ook accuraat opgevolgd. 

Er wordt getracht de website zo gebruiksvriendelijk te maken en te houden. 

- De  huidige  analyse  tool  die  op  de  website  stond,  geeft  geen  voldoende 

informatie  over  het  exact  aantal  gebruikers.  Met  de  IT  werd  in  2018  een 

analyse tool op de website gezet om een beter zicht te krijgen over het gebruik 

van de website. Deze analyse is nog volop bezig.  

 

Strategische doelstelling 6 
Tegen 2020 wil VSK slagen in de criteria voor “goed bestuur”.   

Operationele doelstelling 6.1 
Tegen 2018 zijn de harde indicatoren voor “goed bestuur” gerealiseerd. Met 
uitzondering van deze waar de AV niet op wenst in te gaan. 

Acties 

Uit de rapportering van 2017 is gebleken dat VSK bij de beste federaties scoorde op 

het  gedeelde  Goed  Bestuur  in  2017.  De  geleverde  inspanningen  werden  dan  ook 

beloond. VSK werkt hier in 2018 verder aan. Het VSK‐charter dat op de AV van februari 

ter goedkeuring zal gebracht worden, geeft een uitgebreid verslag over de stand van 

zaken van de harde indicatoren en hoe hiermee omgegaan wordt binnen de federatie. 

Om dubbele rapportering te voorkomen, wordt het gedeelte harde indicatoren enkel 

besproken in het VSK‐charter, dat daarmee ook deel uitmaakt van dit jaarverslag. De 

rapportering van de zachte indicatoren is opgenomen in dit jaarverslag bij de volgende 

operationele doelstelling.   
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Operationele doelstelling 6.2 
Tegen 2020 zijn er enkele zachte indicatoren voor “goed bestuur” gerealiseerd.  

Acties 

In  de  samenwerkingsovereenkomst  die  ondertekend  werd  door  VSK‐vzw  en  Sport 

Vlaanderen, zijn de 6 zachte indicatoren opgenomen waaraan VSK wil werken: 

 
#  Zachte indicator  Huidige 

score 
(0‐4) 

Streefdoel score (0‐4) 

2017  2018  2019  2020 

1  De  organisatie  publiceert  een 
jaarverslag 

0  1  2  3  3 

2  De  organisatie  rapporteert  over  het 
omgaan met  de  code  goed  bestuur  in 
Vlaamse sportfederaties (VS) 

0  1  2  3  4 

3  De website van de organisatie vermeldt 
basisinformatie  over  de  aangesloten 
clubs 

3  4  4  4  4 

4  De  organisatie  heeft  gelimiteerde 
ambtstermijnen 

4  4  4  4  4 

9  De organisatie heeft een gedragscode  0  1  1  2  3 

13  De  raad  van  bestuur  delegeert  op 
gepaste wijze taken aan comités 

1  1  2  3  4 

 
Voor  elke  indicator  werd  er  in  de  samenwerkingsovereenkomst  bepaald,  tot  welk 

niveau hij in welk jaar moet geraken: 

(de  zwarte  punten  zijn  deze  die  behaald moesten worden  tijdens  het werkingsjaar 

2017. De  groene  zijn  toegevoegd  voor  het werkingsjaar  2018.  Elke  indicator wordt 

afgesloten met een stand van zaken(→).) 

- Indicator 1: De organisatie publiceert een jaarverslag:   

Voor 2018: 

 De organisatie bezorgt haar leden en interne belanghebbende 

een  uitgebreid  jaarverslag,  inclusief  financieel  verslag  en 

verslagen van de comités. 

 Het verslag wordt eveneens gepubliceerd op de website van 

de organisatie. 

 De raad van bestuur legt zorgvuldige interne procedures vast 

die leiden tot tijdige en nauwgezette interne rapportering in 

het  kader  van  het  jaarverslag  en  ziet  toe  op  de  naleving 

hiervan. 

→ Het jaarverslag, financieel verslag over de werking van VSK van 

2017 werd gepubliceerd op de website onder het gedeelte goed 

bestuur. Het jaarverslag en financieel verslag wordt tijdens de RVB 

voor de AV door de leden van de RVB goedgekeurd alvorens het 

naar de leden gestuurd wordt ter voorbereiding van de AV.  

 

- Indicator 2: De organisatie rapporteert over het omgaan met de code 

goed bestuur in Vlaamse Sportfederaties (VS) 
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Voor 2018: 

 In het laatst verschenen jaarverslag wordt gerapporteerd over 

de wijze waarop de federatie is omgegaan met alle principes 

van de code goed bestuur in VS aan de hand van de harde en 

zachte indicatoren. In gevallen waar wordt gekozen om af te 

wijken  van  de  code  wordt  dat  beargumenteerd  toegelicht, 

volgens het ‘pas toe of leg uit’‐principe. 

 In het laatst verschenen jaarverslag wordt aangegeven welke 

bestuurswijzigingen  in  de  afgelopen  12  maanden  zijn 

doorgevoerd en welke wijzigingen worden gepland.  

 De  raad  van  bestuur  voorziet  jaarlijks  een  bespreking  en 

evaluatie van de governance van de organisatie op basis van 

goed bestuur in Vlaamse sportfederaties. 

→ Het jaarverslag 2017 werd op de AV van december opnieuw 

ter  goedkeuring  gebracht,  om  te  kunnen  voldoen  aan  deze 

zachte indicator. Er zijn bepaalde indicatoren die in 2017 niet 

gerealiseerd  werden,  omdat  hiervoor  een  statutenwijziging 

nodig was, waar het noodzakelijke aanwezigheidsquorum niet 

behaald  werd.  Hiervoor  wordt  een  bijzondere  algemene 

vergadering georganiseerd in maart 2018. 

→  De  bestuurswijzigingen  werden  opgenomen  in  het 

jaarverslag 2017. 

→ Tijdens de Raad van Bestuur van november 2018 werd het 

gedeelte goed bestuur binnen VSK besproken en geëvalueerd  

 

- Indicator 3: De website van de organisatie vermeldt basisinformatie 

over de aangesloten clubs 

Voor 2018: 

 De organisatie publiceert het aantal (individuele) aangesloten 

leden op de website.     

 De organisatie publiceert het aantal aangesloten clubs op de 

website    

 De organisatie publiceert  per aangesloten  club de volgende 

informatie op de website: naam, website, adres en email 

 De  organisatie  publiceert  per  aangesloten  club  het 

competitieve en/of recreatieve sportaanbod. 

→  Elke  club  aangesloten  bij  VSK  is  opgenomen  onder  de 

rubriek  Clubs  &  Leden.  Door  op  de  club  te  klikken  krijg  je 

algemene info van de club. Op deze pagina werd weergegeven 

het  aantal  aangesloten  leden  bij  die  club  op  datum  van 

31/12/2018 

→ Alle aangesloten clubs zijn gepubliceerd onder de rubriek 

Clubs & Leden. 

→  Via  de  clubfiche  op  de  website  werd  deze  info  ter 

beschikking gesteld. 

→ Op de clubfiche werd een extra veld  toegevoegd, waarin 

aangehaald wordt wat het sportaanbod van deze club is.  
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- Indicator 4: De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen   

Voor 2018: 

 De  mandaten  van  alle  leden  van  de  raad  van  bestuur  zijn 

beperkt  in  de  tijd  en  zijn  eenmaal  hernieuwbaar  (zonder 

uitzondering) 

 De maximale  aaneengesloten  zittingsperiode  van  alle  leden 

overschrijdt de 12 jaar niet. 

→ VSK hee   in haar  statuten  in Art  15 §3 opgenomen dat  een 

mandaat van een bestuurder vastgelegd is voor de duur van 6 jaar 

en  slechts  éénmalig  een  verlenging  van  6  jaar  mogelijk  is.  

Tijdens de AV van maart 2018 werd de zin: “De ad interim functie 

wordt niet meegeteld in deze 12 jaar.” geschrapt omdat hier enige 

onduidelijkheid over bestand tussen de visie van VSK en deze van 

Sport Vlaanderen.     

 

- Indicator 9: De organisatie heeft een gedragscode 

Voor 2018: 

 De  raad  van  bestuur  legt  een  gedragscode  vast  die  van 

toepassing is op de leden van de raad van bestuur. 

→ De Raad van Bestuur heeft haar geldende gedragscode  laten 

goedkeuren  tijdens  de  AV  van maart  2018.  Tevens  werd  in  de 

statuten  in  Art  15§3  opgenomen  dat:  “Om  als  verkozen 

bestuurder  zijn mandaat  op  te  nemen  in  de  raad  van  bestuur, 

dient  de  betrokkene  voorafgaand  de  Ethische  code  en 

gedragscode  leden  van  de  raad  van  bestuur  te  hebben 

ondertekend.”  Op  deze  manier  is  het  een  voorwaarde  om  als 

bestuurder zijn mandaat te kunnen opnemen.    

 

- Indicator 13: De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken 

aan comités  

Voor 2018: 

 De  raad  van  bestuur  onderneemt  stappen  om het  doel,  de 

gedelegeerde  taken  en  bevoegdheden,  samenstellingen  en 

rapporteringsverplichtingen van de comités vast te leggen in 

het intern regelement. 

 De raad van bestuur behoudt ten allen tijde de bevoegdheid 

voor  het  nemen  van  belangrijke  beslissingen  en  het  uiteen 

zetten van de strategie 

→ VSK heeft de data van haar vergadering van september aan 

gepast naar augustus om ervoor te zorgen dat het bestuur het 

jaaractieplan 2019 tijdens haar vergadering kon bespreken en 

goedkeuren.  De  verschillende  vertegenwoordigers  van  de 

provincie en de dirco’s rapporteren tijdens de RVB over hun 

werking,  zodat  de  RVB  op  de  hoogte  is  van  de  werking.  

Ditzelfde werd gedaan voor de vergadering van januari, zodat 

de raad van bestuur het jaarverslag, het financieel verslag, … 

kan bespreken tijdens haar vergadering alvorens dit naar de 

leden wordt gestuurd ter voorbereiding van de AV  
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→  Indien  er  projecten  zijn  die  niet  opgenomen  zijn  in  het 

jaaractieplan, worden deze ter goedkeuring voorgelegd aan de 

RVB.  Indien  hierover  zeer  dringend  beslist  moet  worden, 

bestaat de procedure van elektronische beslissing, zodat het 

bestuur  vooraf  geconsulteerd  wordt  en  een  beslissing  kan 

nemen.   

 

Operationele doelstelling 6.3 
Jaarlijks wordt er voldaan aan de verplichtingen van het GES-decreet (Gezond 
en Ethisch Sporten decreet).  
Acties 

In  2017  kwam  het  GES  sterk  in  het  nieuws  n.a.v.  de  getuigenissen  van  het 

Grensoverschrijdend seksueel gedrag (GSG).  De minister van sport heeft dan ook zijn 

administratie Sport Vlaanderen de opdracht gegeven om hier het nodige over op te 

nemen in de samenwerkingsovereenkomst met de sportfederatie. Volgende punten 

werden hieraan toegevoegd: 

- VSK duidt tegen februari 2018 een aanspreekpersoon integriteit (api) aan, die 

rond  het  thema  een  trekkersrol  kan  opnemen  en  zal  participeren  aan  het 

netwerk  van  federaties‐api’s  dat  ICES  zal  begeleiden  en  ondersteunen.  De 

sportfederatie  werkt  naar  minstens  een  stimulerende  beleid  voor 

laagdrempelige vertrouwensfiguren op het terrein. 

→ Binnen VSK werd Ellen Demey aangesteld als api. Ze  is bereikbaar via en 

specifiek e‐mailadres: vertrouwenspersoon@vsk.vlaanderen    

- VSK geeft aan het thema continue aandacht op vlak van preventie, vorming en 

sensibilisering. 

→  Het  artikel  dat  in  het  tijdschrift  “de  Olympische  Schietsport”  in  2017 

gepubliceerd werd, werd in 2018 opgenomen in het Witte Boek.  

→  Tijdens  de  sportkaderopleidingen  wordt  er  op  elk  niveau  de  nodige 

aandacht aan besteed.  

- VSK  zorgt  voor  een  adviesverlenende  functie  die  intern  (proactief/reactief) 

advies  kan  verlenen  over  ethische  vraagstukken,  bijvoorbeeld  door  de 

installatie van een ethische commissie. De federatie kan dit benaderen vanuit 

een ruimer perspectief van gezond en ethisch sporten. Dit kan desgevallend in 

een  samenwerkingsverbanden  met  andere  federaties  of  federatie‐

overschrijden. 

→ Dit wordt nog verder bekeken mogelijks met een samenwerkingsverband 

met andere federaties of VSF.  

- VSK bepaalt de doelgroepen waarvoor gedragscodes, waarin de integriteit van 

het  individu  (fysiek,  psychisch  en  seksueel)  gewaarborgd  wordt,  worden 

uitgewerkt en geïmplementeerd, en bepaalt de draagwijdte van deze codes 

per doelgroep of context.  

→ Dit wordt nog verder uitgewerkt. 

- VSK  heeft  een  handlingsprotocol,  bij  voorkeur  ingebed  in  een  breder 

klachtenmanagement,  waardoor  een  duidelijk  stappenplan,  procedure  en 

proces beschikbaar is bij verontrustingen, vragen of meldingen.  

→ Dit wordt nog verder uitgewerkt.  
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- VSK  zorgt  voor  of  kan  doorverwijzen  naar  een  tuchtrechtelijk  systeem  dat 

beschermend en sanctionerend kan optreden.   

→ Dit wordt nog verder bekeken mogelijks met een samenwerkingsverband 

met andere federaties of VSF.  

Verder  werd  er  in  de  TSC  al  gesproken  over  de  analyse/preventie  sportspecifieke 

risico’s.  De  vertegenwoordiger  van  de  sportwet  schappelijke  omkadering  van  de 

topsporters is gestart met het uitwerken hiervan.  

 

Algemene werking 

1. Personeel 
Bij aanvang van 2018 was het personeelsbestand als volgt samengesteld: 

- Administratief directeur: Martine Donckers (1VTE);  

- Directiesecretaresse: Saloua El Kamili (0,80 VTE) 

- Sportschutterslicenties: Sanne Raeymaekers (1VTE), Tessa Toebaert (1VTE), Kathy De Roo 

(1VTE), Anja Hellemans (0,3VTE) 

- Sporttechnische werking: Carolien Neirinckx (1VTE) 

- Via interimkantoor: Noura  tot en met 28/02/2018; Adele van 19‐23/03/2018  

Volgende wijzigingen hebben zich voorgedaan in het werkingsjaar 2018: 

- Sinds 31/07/2017 is Tessa Toebaert afwezig wegens ziekte. In de loop van 2018 heeft zij 

een re‐integratie traject aangevraagd, dat geweigerd werd wegens medische redenen. De 

arbeidsovereenkomst met haar werd dan ook verbroken op 13/11/2018. 

- Olivier  Vervoort  werd  in  dienst  genomen  met  een  contract  bepaalde  duur  vanaf 

22/05/2018 tem 31/12/2018. Hij werd ziek vanaf 09/07/2018 tem 31/12/2018. 

- Sanne Raeymaekers is wegens medische redenen afwezig sinds 11/06/2018. 

- Tijdens de zomermaanden werden enkele jobstudenten aangeworven.   

- Lies  Van  Asten  is  sinds  01/10/2018  in  dienst  met  een  contract  bepaalde  duur  tot 

30/06/2019. 

- Anthony  Spiessens  is  in  dienst  sinds    3/11/2018  met  een  contract  bepaalde  duur  tot 

30/06/2019. 

Overzicht personeel dd 31/12/2018 

- Administratief directeur: Martine Donckers (1VTE);  

- Directiesecretaresse: Saloua El Kamili (0,80 VTE) 

- Sportschutterslicenties:  Kathy  De  Roo  (1VTE),  Lies  Van  Asten  (1VTE),  Anja  Hellemans 

(0,3VTE), Sanne Raeymaekers (1VTE) ziek, 

- Sporttechnische werking: Carolien Neirinckx (1VTE), Anthony Spiessens (1VTE) 

 

Conform het decreet dient VSK minimaal 1 voltijds equivalent te hebben dat beschikt over de 

volgende  sporttechnische  kwalificaties:  master  in  de  Lichamelijke  opvoeding  en  de 

bewegingswetenschappen  /licentiaat  lichamelijke  Opvoeding  en  minimaal  instructeur  B 

schieten, uitgereikt door de Vlaamse Trainersschool of hiermee geassimileerd. Als het voltijds 

equivalent niet beschikt over de vereiste specialisatie, dient dit verwezenlijkt te worden tegen 

2020. De subsidievoorwaarde inzake de minimaal vereiste sportspecifiek kwalificatie instructeur 
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B kan desgevallend ook ingevuld worden door een ander personeelslid dat over deze kwalificatie 

schieten beschikt. Binnen VSK is Carolien in het bezit van een diploma Master LO. Aan de sport 

specifieke kwalificatie wordt gewerkt tegen 2020. De admin directeur heeft in 2017 de opleiding 

Initiator Geweer‐ en Pistoolschieten af gevolgd en is hiervoor geslaagd. In 2018 is zij gestart met 

de opleiding Instructeur B Pistoolschieten.  

 

2. Vertegenwoordiging 
De administratief directeur vertegenwoordigt VSK in verschillende organen: 

- Werkgroep Vlarem 

- Werkgroep Overlegforum Springstoffen 

- Adviesraad Wapens, die vergaderde op de volgende dagen: 05/02, 19/02,07/05 en 17/09.   

- Het Vlaams Vredesinstituut heeft naar aanleiding van 10 jaar sportschuttersdecreet een 

onderzoek gedaan de uitdagingen inzake de regulering van de schietsport in Vlaanderen.  

 

3. Raad van bestuur 
Naar  aanleiding  van  de  gewijzigde  statuten  van  november  2016,  werd  de  volledige  raad  van 

bestuur opnieuw samengesteld in maart 2017. 

- Samenstelling RVB 1/01/2018 

o Jaak Peeters: secretaris‐generaal 

o Bettina Bal: penningmeester 

o Danny Merckaert: bestuurder Vlaams‐ Brabant 

o Danny Goris: bestuurder Antwerpen 

o Ludovicus Simoens: bestuurder Limburg 

o Ellen Demey: bestuurder West‐Vlaanderen 

o Daniel Creel: bestuurder Oost‐Vlaanderen 

o ??: bestuurder klei (niet ingevuld) 

o Ludo Verbelen: bestuurder klei 

o Dirk Cuypers: voorzitter dirco doel 

o Jim Geerts: voorzitter dirco klei 

 

- Wijzigingen RVB: 

o Ludo Verbelen heeft zijn ontslag gegeven op 10 november 2017, met ingang op de AV 

van 18/03/2018. 

o Danny Merckaert heeft zijn ontslag gegeven op 5 mei 2018, aangezien hij aangesteld 

werd als H&S coördinator en deze functies niet cummuleerbaar zijn.  

o Suzy Boons en Walter De Raeymaecker werden vanuit de raad van bestuur aangesteld 

als  vertegenwoordigers  kleischieten  ad  interim.  Dit  om  ervoor  te  zorgen  dat  het 

kleischieten ook vertegenwoordigd is binnen de raad van bestuur.  

 

- Samenstelling RVB 31/12/2018 

o Jaak Peeters: secretaris‐generaal 

o Bettina Bal: penningmeester 

o ??: bestuurder Vlaams‐ Brabant (niet ingevuld) 

o Danny Goris: bestuurder Antwerpen 

o Ludovicus Simoens: bestuurder Limburg 

o Ellen Demey: bestuurder West‐Vlaanderen 
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o Daniel Creel: bestuurder Oost‐Vlaanderen 

o Suzy Boons: bestuurder ad interim klei  

o Walter De Raeymaecker: bestuurder ad interim klei 

o Dirk Cuypers: voorzitter dirco doel 

o Jim Geerts: voorzitter dirco klei 

 

- Ter voorbereiding van de AV van 24 februari 2019, werd er voor de openstaande functies 

binnen  de  raad  van  bestuur  kandidaturen  opgevraagd  op  24  november  2018.  De 

openstaande  functies  zijn:  vertegenwoordiger  kleischieten  1,  vertegenwoordiger 

kleischieten 2 en vertegenwoordiger Vlaams Brabant. De kandidaturen moesten ingediend 

zijn  tegen  uiterlijk  24  december  2018.  Op  31  december  2018  werd  de  voorverkiezing 

georganiseerd.  Enkel  voor  de  functies  van  vertegenwoordigers  kleischieten  zijn  drie 

kandidaturen  binnengekomen  voor  twee  functies.  Voor  de  kandidatuur 

vertegenwoordiger Vlaams Brabant werd geen kandidatuur  ingediend. De AV zal op 24 

februari over de kandidaturen beslissen.  

 

- Onkosten leden raad van bestuur 

o Alle  leden  van  de  raad  van  bestuur  krijgen  een  onkostenvergoeding  op  basis  van 

vrijwilligersvergoeding. Hierbij hebben zij de keuze tussen de forfaitaire ‐of de reële 

onkostenvergoeding.  Er  zijn  geen  andere  vergoedingen  of  voordelen  in  natura.  Er 

wordt binnen de vzw een vrijwilligersregister bijgehouden zoals de wet voorziet. 

o Tevens wordt hen een fiscale fiche 281.30 afgeleverd. 

o In de ethische  code  en gedragscode leden van de raad van bestuur werd volgende 

geschenkenregeling opgenomen: De gekregen geschenken in het kader van de functie 

als bestuurder van VSK, zullen automatisch overgedragen worden aan de vzw. De raad 

van bestuur zal dan beslissen over de bestemming ervan.  In 2018 heeft VSK enkele 

geschenken ontvangen. De levensmiddelen werden door de medewerkers genuttigd. 

De boeken zijn op het secretariaat beschikbaar.  

o Mocht er bij een beslissing blijken dat er een bestuurder een belangenconflict heeft, 

staat  in  het  huishoudelijk  reglement,  dat  de  betrokken  persoon  zich  dient  te 

onthouden van de stemming. In 2018 was er tijdens de vergadering van 13 november 

1 punt dat betrekking had op een bestuurder zelf. De bestuurder heeft zich onthouden 

in de discussie en niet deelgenomen aan de beslissing van de raad van bestuur. Deze 

beslissing werd opgenomen in het register van belangenconflicten (nr2).  

 

- Code goed bestuur  

In het kader van het nieuwe decreet, zal de sportfederatie de nodige aandacht besteden 

aan  de  code  goed  bestuur.  Tijdens  de  AV  van maart  2017  hebben  de  leden  van  VSK  

schriftelijk gestemd over het al dan niet inzetten op de harde indicatoren. De meerderheid 

besliste om in te zetten op alle harde indicatoren. Voor 2017 zijn we daar als organisatie 

niet  in  geslaagd.  Dit  omdat  er  nog  enkele  aanpassingen  aan  de  statuten  moesten 

gebeuren.  De  raad  van  bestuur  heeft  hiervoor  in  december  een  extra  vergadering 

georganiseerd. Het vereiste quorum was niet aanwezig. Daarom werd er in maart 2018 

een  bijzondere  algemene  vergadering  georganiseerd waar  de  voorgestelde wijzigingen 

aan  de  statuten werden  goedgekeurd.  Tevens werden  de  leden  geïnformeerd  over  de 

stand van zaken “goed bestuur”, dit aan de hand van het VSK‐charter, en het jaarverslag 

wat  hierover  rapporteert.  Dit  wordt  jaarlijks  ter  goedkeuring  gebracht  tijden  de  AV.  
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- GDPR 

o Op 25 mei 2018 trad de GDPR in werking. Gelet op alle aandacht die hier naartoe 

ging en het belang dat aan de GDPR gehecht werd had VSK reeds in 2017 

besloten om hier zelf op in te zetten en om haar clubs hierin te begeleiden. 

Hiertoe werden dan ook verschillende stappen gezet.  

o Op maandag 5 februari 2018 werd de opvolgsessie GDPR, georganiseerd door 

VSF bijgewoond. Op 7 februari werd dan een samenkomst georganiseerd met de 

geïnteresseerde clubs ,om te polsen naar hun verwachtingen met betrekking tot 

de ondersteuning die VSK hen zou bieden en eventuele vragen waar ze mee 

worstelden.  

o Op woensdag 7 maart 2018 werd een overleg ingepland met de consultant die 

ingehuurd werd door VSF, om een aantal vragen en opmerkingen te bespreken 

en de infosessie voor te bereiden die tijdens de AV 2018 zou gegeven worden.  

o In aanloop naar 25 mei werden dan de templates van VSF aangepast voor onze 

clubs en ter beschikking gesteld in de clubzone. Ook werd het huishoudelijk 

reglement aangepast zodat er met elk van onze clubs een 

verwerkersovereenkomst werd afgesloten.  

o Uiteraard bleef VSK zelf niet achter in de voorbereiding op 25 mei 2018 en de 

inwerkingtreding van GDPR. De privacy policy werd op orde gebracht en het 

register werd ingevuld aan de hand van de template die door VSF ter beschikking 

werd gesteld. Het implementeren van de GDPR bleef ook na 25 mei op de 

agenda staan en is een continu proces waar doorlopend aandacht aan wordt 

besteed.  
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BELEIDSFOCUS SPORTKAMPEN 
 

Strategische doelstelling 7 
Via de organisatie van sportkampen willen we jaarlijks 3 nieuwe jonge leden rekruteren. 

Operationele doelstelling 7.1 
VSK organiseert vanaf 2017 jaarlijks 1 sportkamp sportschieten. 

Acties 

- VSK organiseert jaarlijks een sportkamp voor de beginnende sportschutters. 

Hiermee tracht VSK extra jeugdleden te rekruteren en de sport te promoten. 

Dit  sportkamp  ging  in  2018  door  op  een  nieuwe  locatie:  Sport  Vlaanderen 

domein te Hofstade. 

 
Operationele doelstelling 5.2 
Vanaf 2017 wil VSK-minimum 15 deelnemers hebben voor het sportkamp 
sportschieten. 

Acties 

Het initiatiesportkamp werd georganiseerd te Hofstade met 11 inschrijvingen  
 

 
Figuur: Sportkamp aantal inschrijvingen 

 
Na het teleurstellend jaar 2017 hopen wij terug in een positieve flow te zitten. Door 
het sportkamp positief in de aandacht te brengen op onze mediakanalen hopen wij 
dat deze positieve trend zich verderzet in de komende jaren.   
 

Operationele doelstelling 5.3 
Ten minste 50% van de ingeschreven deelnemers hebben nog geen schietervaring voor 
de aanvang van het kamp. 

Acties 
Van de 11 deelnemers voor het sportkamp 2018 waren er 4  lid en 7 niet. Er waren 4 
deelnemers die reeds  in het verleden hadden deelgenomen aan het sportkamp.   Er 
waren  7  deelnemers  die  bijna  geen  schietervaring  hadden  waardoor  de  gestelde 
doelstelling voor 2018 bereikt is. 
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Operationele doelstelling 5.4 
De deelnemers van het sportkamp kennen nadien de belangrijkste 
veiligheidsmaatregelen en basisprincipes van het luchtpistool -en luchtgeweerschieten. 

Acties 
In de evaluatie van het sportkamp door de deelnemers werd er ook gepeild naar deze 
doelstelling.  Hieruit  kunnen  we  vaststellen  dat  de  deelnemers  de  voornaamste 
veiligheidsprincipes onder de knie hebben. 

 
Operationele doelstelling 5.5 
Het sportkamp wordt begeleid door minstens 2 gediplomeerde trainers voor 
sportschutters. 

Acties 

- In  2018 werd  er  door  het  aantal  deelnemers  slechts  beroep  gedaan op 1 

gediplomeerde  trainer.  Dit  voornamelijk  om  de  kosten  te  drukken  en  de 

aanwezigheid  van  een  extra  trainer  niet  echt  nodig  was  voor  het  goed 

verloop van de activiteiten. 
- Naast een trainer voor het schieten is er ook steeds een monitor aanwezig 

voor de nevenactiviteiten en extra ondersteuning tijdens het kamp. 
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BELEIDSFOCUS TOPSPORT 
Sinds 2017 focust het topsportbeleid zich op twee domeinen: 

 Een  prestatieprogramma:  topsportambitie  met  topsportresultaten  op  korte  termijn: 

Olympiade 2017‐2020 

 Een  ontwikkelingsprogramma:  topsportambitie  met  topsportresultaten  op  lange  termijn 

(doelcompetities binnen de 8 jaren) 

Alvorens  voor  topsportsubsidies  in  aanmerking  te  komen, moet  je  als  sport  vermeld  staan  op  de 

topsporttakkenlijst. Sportschieten staat sinds deze olympiade terug op de topsporttakkenlijst.   

Concreet heeft VSK een aanvraag ingediend voor beide domeinen: 

- Een prestatieprogramma uitgewerkt voor de kleischutter Yannick Peeters.  

- Een  talentdetectie  programma  voor  toppers  in  wording  voor  zowel  het  doel  –  als  het  

kleischieten.  

VSK heeft voor 2018 een ondersteuning gekregen voor: 

- Een talentdetectie programma: 

o Doelschieten 10 000 euro gedurende het jaar  

o Kleischieten 10 000 euro gedurende het jaar  

- Een prestatieprogramma uitgewerkt voor de kleischutter Yannick Peeters.  

o Voor 2018 werd er vanuit Sport Vlaanderen een tussenkomst bekomen van 41 000 

euro. 

- In de loop van 2018 werden de topsportfederaties in kennis gesteld van het mogen indienen 

van  extra  projecten  voor  ondersteuning,  met  de  nadruk  voor  de  ondersteuning  van  het 

prestatie  programma.  VSK  heeft  dan  voor  de  volgende  projecten  extra  ondersteuning 

gekregen: 

o Prestatieprogramma Yannick Peeters: 3163 euro 

o Talentdetectie doelschieten: 1920 euro 

o Talentdetectie kleischieten: 1610 euro 

De rapportering naar Sport Vlaanderen toe over topsport geschied op specifieke documenten. Voor 

dit jaar werd er gekozen om in het jaarverslag voor de leden een minder gedetailleerde rapportering 

op te nemen.  

Topsportwerking: 

Topsportcommissie: 
Conform het decreet en het uitvoeringsbesluit topsport, werd er een topsportcommissie 

samengesteld. Conform het Huishoudelijk reglement is het volgende opgenomen betreffende de 

topsportcommissie: 

Artikel 16  
§1. De raad van bestuur richt een topsportcommissie op. Deze commissie heeft de volgende 
bevoegdheden: 

- Het opstellen en voorstellen van het beleidsplan Topsport bij de raad van bestuur. 
- Het uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het beleidsplan met betrekking tot de 

beleidsfocus topsport.  

§2. De topsportcommissie bestaat minstens uit: 
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- De technisch directeur topsport 
- Een vertegenwoordiger van de raad van bestuur 
- Een vertegenwoordiger van het agentschap Sport Vlaanderen 
- Een vertegenwoordiger van de topsporters 
- Een vertegenwoordiger van de topsporttrainers  
- Een vertegenwoordiger van de sportwetenschappelijke omkadering van de topsporters; 
- De administratief directeur 
 

Indien de commissie dit wenst, kan zij een expert uitnodigen voor de vergadering, zoals bv 
een toegetreden lid met een bewezen competentie die een meerwaarde kan betekenen 
voor deze commissie.  

§3. De topsportcommissie wordt voorgezeten door de technisch directeur topsport. 

§4. Indien de federatie in aanmerking komt voor topsportsubsidies en de functie van technisch 
directeur topsport ingevuld moet worden, zal deze ingevuld worden, via een 
arbeidsovereenkomst of via een aannemingsovereenkomst. De technisch directeur is het 
unieke aanspreekpunt van de topsportfederatie inzake Topsport. De kosten verbonden aan de 
invulling van de functie van technisch directeur topsport zijn jaarlijks subsidieerbaar, op 
voorwaarde dat de topsportfederatie voor de technisch directeur topsport voor de olympiade in 
kwestie beschikt over een positief advies van het agentschap Sport Vlaanderen. Daarbij zal het 
agentschap Sport Vlaanderen rekening houden met de topsportervaring, met de pedagogische 
ervaring, met elders verworven competenties en met de behaalde resultaten inzake topsport.  

Indien VSK geen topsportsubsidies ontvangt of de functie van technisch directeur topsport niet 
moet ingevuld worden zoals opgenomen in de geldende regelgeving, zal de functie van 
technisch directeur topsport toegewezen worden door de topsportcommissie aan een lid van de 
topsportcommissie. 

 

De samenstelling van de topsportcommissie was op 01/01/2018 als volgt: 

- De technisch directeur topsport → Luc Velghe werd aangeduid binnen de commissie als TDT  
- Een vertegenwoordiger van de raad van bestuur → Ellen Demey 
- Een vertegenwoordiger van het agentschap Sport Vlaanderen→ Sofie Debaere 
- Een vertegenwoordiger van de topsporters → Luc Velghe  
- Een vertegenwoordiger van de topsporttrainers → Wim Franssen, Lucas Budts 
- Een  vertegenwoordiger  van de  sportwetenschappelijke omkadering  van de  topsporters; → 

Gert Van Dooren 
- De administratief directeur → Mar ne Donckers 
- Experts: Tony Swennen; Dirk Cuypers, Jim Geerts (sinds 22/08/2017) 

 

Volgende wijzigingen hebben zich voorgedaan in de topsportcommissie in 2018 

- Luc Velghe heeft op 6/05/2018  te kennen gegeven niet  langer  te willen participeren  in de 

topsportcommissie.  Aangezien  hij  binnen  de  TSC  aangesteld  was  als  technisch  directeur 

topsport  en  vertegenwoordiger  van  de  topsporters  werden  volgende  wijzigingen 

doorgevoerd: 

- Wim Franssen werd aangesteld als vertegenwoordiger Topsporters 

- De admin directeur van VSK werd aangesteld als technisch directeur topsport. 

 

Luc Velghe heeft in 2018 beslist geen deel meer uit te maken van de TSC.  
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- Als vertegenwoordiger van de topsporters werd Wim Franssen aangeduid. 

- Als technisch directeur topsport werd de admin directeur benoemd.  

Samenstelling TSC dd 31/12/2018 

- De technisch directeur topsport → administratief directeur VSK vzw  
- Een vertegenwoordiger van de raad van bestuur → Ellen Demey 
- Een vertegenwoordiger van het agentschap Sport Vlaanderen→ Sofie Debaere 
- Een vertegenwoordiger van de topsporters → Wim Franssen  
- Een vertegenwoordiger van de topsporttrainers → Lucas Budts 
- Een  vertegenwoordiger  van de  sportwetenschappelijke omkadering van de  topsporters; → 

Gert Van Dooren 
- De administratief directeur → Mar ne Donckers 
- Experts: Tony Swennen; Dirk Cuypers, Jim Geerts  

 

De TSC heeft vergaderd op volgende data: 

- 05/02/2018 

- 10/04/2018 

- 14/05/2018 

- 2/07/2018 

- 16/08/2018 

- 15/10/2018 

- 10/12/2018 

De werking van de TSC: 

- Elk lid van de TSC heeft een gedragscode ondertekend 

- Elk  lid  van  de  TSC  heeft  de  nodige  info  gekregen  aangaande  het  decreet  op  de 

sportorganisaties, het uitvoeringsbesluit topsport, het beleidsplan topsport 2017‐ 2020, het 

jaaractieplan topsport 2017. 

- De  TSC  heeft  een  voorstel  uitgewerkt  aangaande  het  behalen  van  Quota  plaatsen  voor 

Olympische Spelen 

- De TSC werkt mee aan een beleid rond grensoverschrijdend seksueel gedrag  

- De TSC werkt een beleid uit aangaande talentdetectie (doel‐ en kleischieten) 

- De TSC werkt de nationale ranking uit. (Doel‐ en kleischieten) 

- De TSC heeft het  jaaractieplan 2019 en de budgetten 2019 uitgewerkt die  ter goedkeuring 

werden  voorgelegd  aan  de  RVB  alvorens  ze  werden  ingediend  in  september  bij  Sport 

Vlaanderen  

- De TSC herwerkt het document richtlijnen selectieschutters 

- … 
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Project talentdetectie doelschieten 
- De talentdetectie doelschieten start momenteel nog vanuit de provinciale trainingscentra, 

waarna de beloften onder begeleiding kunnen trainen in het Vlaamse trainingscentra.  

- In de loop van het jaar werd een bijeenkomst georganiseerd waarvoor een20 tal jeugd 
schutters werden uitgenodigd in het TrgC Nr1. Hierop hebben echter 10 personen 
gereageerd. De personen die initieel werden uitgenodigd werden geselecteerd na 
evaluatie van hun prestaties en eventueel progressie mogelijkheden. Van deze groep 
werd slechts door enkele positief gereageerd door hun aanwezigheid vele zijn niet 
ingegaan op de uitnodiging. Een steeds wederkerend fenomeen is het opgeven van de 
sport door verschillende redenen maar school is één van de grootste redenen. Verder 
werden de jongste jeugdschutters ook uitgenodigd op de paasschieting, Sinterklaas 
schieting, en de zomerstage in de zomer vakantie. De jeugdschutters die aan de 
selectie wedstrijden deelnemen worden opgevolgd door hun resultaten bij te houden 
van alle MOF- wedstrijden en selectie wedstrijden waaraan ze op uitnodiging aan 
deelnemen. 

- De TSC werd er vanuit Sport Vlaanderen op gewezen dat de talentdetecties doelschieten in 

de toekomst anders aangepast moet worden om ondersteuning te blijven krijgen. Er wordt 

te veel geïnvesteerd in deelnamen Internationale wedstrijden en te weinig aan de detectie 

van de talenten. Tijdens de laatste vergadering van 2018 werd hierover de nodige discussie 

gevoerd met een aantal wijzigingen besproken die in 2019 verder uitgewerkt zullen worden.  

- Ondersteuning wordt geboden voor deelname aan Internationale wedstrijden voor 

beloftevolle atleten. 

Project talentdetectie kleischieten 
- De talentdetectie kleischieten wordt ondersteund in de olympische disciplines Trap en Skeet. 

Voor beide disciplines werd er een traject van talentdetectie uitgeschreven, waarbij 

beloftevolle atleten werden ondersteund.  

o TRAP:  

 In navolging van de werking in Italië met de jeugd, heeft TDK in 2017 het 

initiatief genomen een “shooting academy” uit de grond te stampen. 

Grondleggers van deze academie zijn Peeters Yannick, McCready Jeffrey 

(Performance2Win) en Budts Luc, die jeugd (juniors) en talenten zullen 

begeleiden en hen naar een hoger niveau brengen, totdat ze klaar zijn voor 

het grote werk, Internationale wedstrijden en zelfs World Cups. In februari 

2017 werd de VLAAMSE CLAY SHOOTING ACADEMY  ( VCSA ) boven de 

doopvont gehouden, met de samenwerking van PERFORMANCE2WIN, VSK 

en SPORT VLAANDEREN. Natuurlijk is het niet evident om jeugd te 

rekruteren, toch werden enkele jongeren gescreend en opgenomen om  mee 

verder te gaan, dit op een midden lange termijn basis, met een jaarlijkse 

evaluatie.  Een programma werd uitgewerkt. Elke deelnemer betaalt een 

entry fee van 175,00€. Deze omvat een lessenpakket van ongeveer 15 

sessies, beginnend met de basistechniek, breed spectrum vision, tot 

doorgedreven specifieke training en van kleine wedstrijdjes tot een Belgisch 

Kampioenschap. Iedere cursist krijgt een map met alle nodige technische 

informatie, persoonlijke evaluatie formulieren, om nadien ook notities in op 

te nemen die performance coach McCready en Yannick tijdens de talrijke 

workshops uitleggen. De eerste trainingen gingen door bij TDK in 

Noorderwijk maar later wijken we nog een tweetal keer uit naar Duitsland, 
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om de leden toch wat diversiteit te geven van andere standen en daar dan 

hun techniek aan te passen aan de andere omstandigheden, machines, zicht, 

snelheid. Trainingen worden geleid door Yannick Peeters en Budts Luc. Na 

een vijftal lesdagen zagen we bij sommigen vorderingen  die we wel 

verwachtten maar die bij anderen dan wel echt spectaculair waren, daarom 

werden enkele atleten al ingepast tijdens nationale wedstrijden. We konden 

in totaal 8 cursisten/schutters rekruteren. Ondertussen zijn de eerste 

trofeeën of titels binnen, zo hebben we een Belgische titel in de hoogste 

categorie CB (Club Belgium) in de Universele Trap van Onofre Notebaert, en 

een Belgische titel in de categorie A en tevens Juniors van Dennis Peeters in 

de Amerikaanse Trap.   

 In 2018 hebben we in totaal 19 sessies gehad, 15 trainingen waarvan 13 in 

Noorderwijk en 2 in Duitsland (Bad Neuenarh), 4 wedstrijden werden 

geëvalueerd en daarin konden we vast stellen dat iedereen progressie heeft 

gemaakt, natuurlijk ieder op zijn niveau. 

 Nu 2018, een goed jaar voor onze sport, erop zit, willen wij toch van de 

gelegenheid gebruik maken om “SPORT VLAANDEREN – VSK – TDK – 

PERFORMANCE2WIN” te bedanken voor de steun en kennis om van deze 

academie een succes te maken. 

o SKEET: 

 Ook voor skeet werd een gelijkaardig project uitgewerkt. Door samen te 

werken met de Nederlandse trainer Reno Meijer, worden de talenten op 

regelmatige basis begeleid door een gediplomeerd trainer. Intussen is er ook 

een samenwerking tussen de talenten skeet en trap, waardoor ook de 

talenten skeet reeds een begeleiding gekregen van performance coach 

Jeffrey McCready. Voor dit project werden in 2018 2 talenten geselecteerd. 

Hun resultaten worden opgevolgd en geëvalueerd.  

- Ook hier werd er nog een zeer beperkte ondersteuning geboden voor deelname aan 

internationale wedstrijden voor beloftevolle atleten.  

Prestatieprogramma Yannick Peeters 
- Yannick Peeters heeft in 2018 aan volgende grote internationale wedstrijden deelgenomen: 

Behaalde Plaats  Wedstrijd   Behaalde score  Plaats in finale 

34ste  WC Siggiwie 2018 112   

4de  WC Guadalajara 2018  121  28 

83ste   WCH Changwon 2018 113   

54ste  WC Changwon 2018 111   

29ste  ECH Leobersdorf 2018 119   
Tabel: Grote internationale wedstrijden 2018 ‐ Yannick Peeters 

- Verder heeft hij uiteraard nog deelgenomen aan andere Internationale wedstrijden, Belgische 

‐, Vlaamse wedstrijden, binnenlandse – en buitenlandse stages en trainingen. 

- Hij wordt getraind door dhrn. Luc Budts en Jeffrey McCready, Performance coach.   

- Dankzij zijn prestaties van 2017, heeft Yannick vanaf 01/01/2018 tem 31/12/2018 een halftijds 

contact  bekomen  als  professioneel  sportbeoefenaar  bij  Sport  Vlaanderen.  Dankzij  zijn 

resultaten  van 2018 werd het  contract  voor  2019 uitgebreid  naar  een  voltijdscontract  van 

01/01/2019 – 31/12/2019.  

- VSK investeert ook jaarlijks boven op de subsidies in dit programma. 
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- In onderstaande grafiek kan u de evolutie zien van Yannick op de ISSF‐ranking.  

 

Grafiek: Overzicht ISSF‐ ranking Yannick Peeters 

 

De topsportcommissie doet wat in haar mogelijkheden ligt, om de topsportwerking van VSK verder 

uit te werken. Op de website zal hier nog een rubriek voor aangemaakt worden, zodat jullie ook op 

deze manier maximaal geïnformeerd worden.     
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Besluit 
In het jaarverslag 2018 hebben wij getracht u een weergave te geven van de werking 2018. De in het 

beleidsplan 2017‐2020 opgenomen doelstellingen en acties werden opgenomen en uitgewerkt. Dit 

jaaractieplan zal ter goedkeuring gebracht worden tijdens de AV van februari 2019. Deze informatie 

zal ook op de website beschikbaar zijn en geüpdatet worden. Wij trachten in elk geval jullie als club bij 

het beleid en de werking van de federatie te betrekken. Enkel op die manier kunnen wij samen de 

belangen verdedigen en werken in het belang van de sportschutter. 

Hopelijk zie ik veel van jullie op de algemene vergadering van 24 februari 

 

Vlaamse Schietsportkoepel, 

Uw link naar de schietsport! 

 

 
Martine Donckers 

Administratief directeur VSK vzw 
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