VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL
Vereniging zonder winstoogmerk
Erkend door Sport Vlaanderen
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ZITTING VAN 14 MEI 2019
NOTULLEN
Aanwezig:
Bestuurder vanuit Antwerpen,
Bestuurder vanuit Limburg
Bestuurder vanuit Oost-Vlaanderen,
Bestuurder vanuit West-Vlaanderen,
Vertegenwoordiger kleischieten 1,
Vertegenwoordiger kleischieten 2
Voorzitter dirco kleischieten,
Voor VSK-secretariaat: Administratief directeur
Verontschuldigd Secretaris-generaal,
Alle RVB‐vergaderingen van VSK worden opgenomen via audioregistratie, conform de
unanieme beslissing van de RVB van 11 mei 2016.

Gezien de aangestelde vergadervoorzitter verontschuldigd is, zal voorzitter dirco kleischieten de
vergadering voorzitten.
Dagorde Raad van bestuur
A. TE BESLISSEN PUNTEN
A.1 Goedkeuring verslag vorige vergadering. (12 maart 2019)
Het verslag van de vergadering van 12 maart wordt unaniem goedgekeurd.
A.2 Goedkeuring syntheseverslag vergadering. (12 maart 2019)
Het syntheseverslag van 12 maart wordt unaniem goedgekeurd.
A.3. Update Plan van aanpak aangaande verschillen in werking tussen de gemachtigde
schietsportfederaties.
Er werd aan de gemachigde schietsportfederaties gevraagd om over een aantal punten in het kader
van de zelfregulering iets op papier te zetten. Wanneer VSK de vraag stelde hoe dit opgevolgd ging
worden (of elke federatie dit op gelijke manier zou toepassen en opvolgen) werd geantwoord dat dit
bij een zelfregulering niet nodig is. Het ging dan precies ook meer om gewoon iets op papier te
zetten, om de politiek te paaien.
De raad van bestuur gaat unaniem akkoord om deze problematiek te blijven aankaarten bij de
nodige instanties.
B. TE BESPREKEN PUNTEN
B.1 Stand van zaken: contract Schietstand X en opslagplaats –
De voorzitter van het dirco doel geeft toelichting over gesprekken met gebruikers van de schietstand
te Mechelen
De voorzitter van het dirco doel heeft een gesprek gehad met de twee clubs op 7 mei 2019:
 Er werd in eerste instantie informatie doorgeven:
o Het ontwerp van contract dat opgesteld zal worden en waarin opgenomen is dat zij als
club enkel toegang hebben tot de schietstand.
o Wapens van VSK kunnen aangevraagd worden zoals elke club dat kan
o Er zullen nieuwe sleutels geplaatst worden, zodat VSK een zicht heeft op wie er
allemaal een sleutel heeft.
o VSK wenst op de hoogte te zijn wanneer de schietstand gebruikt zal worden. Op het
secretariaat zal er hier een agenda voor opgesteld worden.
o Indien een club eigen materiaal in de schietstand wenst te laten staan, zal dit in een
aparte kast zijn waar zij zelf een sleutel van hebben. Niet in de opslagplaats van VSK.
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Voor elke club zal er een register gelegd worden, waarin elke club kan noteren wie er
aanwezig was voor de eigen clubwerking. In het VSK-register moet de info van het
trainingscentrum bijgehouden worden. Voor het trainingscentrum moeten we werken
met vrijwilligers aangesteld door VSK. Indien clubs dit doen, moet er een
verwerkersovereenkomst opgesteld worden in het kader van de GDPR.
Op de website van VSK moet bij het club X ook nog gemeld worden dat de leden van
VSK op dat moment mogen komen trainen, zoals bij de andere club.
De voorzitter van het dirco neemt contact op met de voorzitter van club Y i.v.m. het
einde van het contract. Het VSK-contract verloopt in oktober.
VSK betaalt maandelijks ongeveer 550 euro aan deze schietstand.
De onkosten voor vuilzakken ed kunnen ingebracht worden. Er kan een beurtrol voor
de clubs opgesteld worden.



club X:
o 2 aanwezigen
o Heeft geen probleem met het document, dan is er op z’n minst duidelijkheid.
o De inkomsten van de lidgelden gaan volledig terug naar de leden, inschijvingen BOA,
aankoop clubwapens. De clubbijdrage is 45 euro per jaar.
o Zij hebben 1 sleutelbos en twee toegangscodes. Een extra sleutel zou handig zijn,
omdat ze nu telkens de sleutel moeten doorgeven.
o Gevraagd om de huur maar in te laten gaan vanaf 2020 want zij hebben dit niet
gebudgeteerd.
 Club Y
o 3 aanwezigen
o De clubbijdrag is 35 euro
o Spirit neemt de vuilzakken mee.
o Gevraagd om de huur maar in te laten gaan vanaf 2020 want zij hebben dit niet
gebudgeteerd.
Nog te bepalen:
 Als deze clubs een MOF, PK, Interclub, selectie Beker Van Vlaanderen, … organiseren
moeten zij dan ook betalen voor de stand? Hebben zij recht op een vergoeding? Het dirco zal
dit bekijken en mee verwerken in het contract.
 De voorzitter van het dirco doel communiceert dat de registers reeds in werking gaan. Op die
manier krijgen we een beter zicht om het contract te finaliseren.
Boortmeerbeek:
 Heeft bevestigd dat er een opzeg is van 1 maand.
 Planning:
 1 box (40) wordt leeggemaakt tegen eind juni en voor begin juni opgezegd.
 De twee andere boxen (35 en 37) worden opgezegd met ingang vanaf 1 juli en leeg
gemaakt tegen uiterlijk eind juli.
o Het materiaal van het sportkamp, gaat naar het sportkamp en nadien naar
bestuurder vanuit Oost - Vlaanderen. Er moet een inventarislijst opgemaakt
worden van welk materiaal er waar is.
o Voor de rest van het materiaal moet er een datum afgesproken worden om
alles weg te doen.
o Aan de koepel melden dat we het versleten materiaal zullen verwijderen.
B.2 Vragen i.v.m. terugbetaling lidgeld tgv overlijden
Het secretariaat heeft enkele vragen gekregen aangaande de terugbetaling van lidmaatschap in het
begin van het jaar n.a.v. overlijden of niet meer aansluiten in de club.
Hoe gaan we hier mee om? Wat kan wat kan niet?
De raad van bestuur beslist unaniem dat er geen lidgeld terugbetaald kan worden.
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B.3 Plan van aanpak “goed bestuur”
Dimensie transparantie
Dimensie democratie
Dimensie interne
verantwoording en controle

2017
88.84 %
83.33%
75%

2018
100%
100%
96.97%

81.90%

98.85%

Voor 2018 heeft VSK op 1 actor niet gescoord.
3.7 Beschikt de organisatie over een document waarin de werking, taken en samenstelling
(minstens één onafhankelijk persoon) van het financieel of auditcomité zijn vastgelegd?
 Beschikt de organisatie over een document waarin de werking, taken en
samenstelling (minstens één onafhankelijk persoon) van het financieel of
auditcomité zijn vastgelegd?
De raad van bestuur krijgt toelichting over wat Sport Vlaanderen verwacht van een auditcomité. Dit is
meer dan de gebruikelijke rekeningnazichters of een professionele revisor inschakelen.
Tevens zijn er nog enkele indicatoren die naar 2019 bijgestuurd moeten worden om te kunnen blijven
scoren.
3.4 Wordt in dat document bepaald welke beslissingen aan de directie worden overgelaten en
welke beslissingen aan het bestuur toekomen?  Vanaf 2019 op te nemen in HR om hierop te
blijven scoren.
3.5 Vond de voorbije 12 maanden een functioneringsgesprek plaats tussen een lid van de
raad van bestuur en de directeur of de persoon die de dagelijkse leiding heeft in de
organisatie? Beschikt de organisatie over een verslag hiervan?  Vermeld in het verslag de
datum van het functioneringsgesprek
3.9 Beschikt de organisatie over een gedragscode die van toepassing is op bestuurders,
directie en personeel?  Bezorg vanaf 2019 ook de gedragscode dirco en gedragscode
directeur, personeel om te blijven scoren op deze indicator hetzij door deze toe te voegen aan
het charter goed bestuur, hetzij deze apart te bezorgen voor 15/12/2019
Rekening houdend met het feit dat VSK bezig is met de nieuwe website, waarover zo dadelijk meer,
wordt er voorgesteld om het gedeelte goed bestuur op de nieuwe website aan te passen zoals het
voorbeeld van wind- en watersport Vlaanderen.
Tevens doen we het voorstel om het VSK charter meer te integreren in het HR. Ook graag hier de
goedkeuring van de RVB dat dit tegen de vergadering van september of uiterlijk november voorbereid
kan worden.
De raad van bestuur gaat akkoord om de voorgestelde aanpassingen te doen en het VSK-charter te
integreren in het HR. Dit zal voorbereid worden tegen het najaar.
De raad van bestuur is niet overtuigd om op deze indicator in te zetten. Zij zou meer willen gaan voor
het inzetten van een bedrijfsrevisor. Tegen het einde van het jaar moeten er enkele offertes
opgevraagd worden om hierover te beslissen.
B.4 Plan van aanpak wijziging werking SSL
Alle clubs werden gecontacteerd i.v.m. hoe zij de werking van de SSL zien. Drie clubs hebben nog
niet gereageerd. Deze drie hebben wij gezet op het oude systeem. Dit geeft volgend overzicht.

Totaal
Tussentotaal DOEL
Aantal clubs doel

84

Optie 1
(club)
15
102
13
15%

Optie 2
(schutter)
27

Optie 3
(gemengd)
60

15
18%

56
67%
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Tussentotaal KLEI
Aantal clubs klei
18
Percentage per optie
Totaal aantal clubs
102
Aantal clubs die huidige
67%
systeem behouden
Plan van aanpak:
- VL doc aanpassen
- Website aanpassen
- Intern reglement aanpassen
- Interne procedures aanpassen
- Communicatie naar clubs en leden

2
11%
15%
100%

12
67%
26%

4
22%
59%

 Er is intussen ook een nieuw systeem van login voor de leden uitgewerkt. Dit zal GDPRcompliant zijn.
Het ontwerp van de nieuwe website wordt getoond. Dit is nog beperkt tot de homepagina, maar geeft
al een eerste indruk. Er wordt nog gekeken of hier een koppeling kan gemaakt worden naar VSKapplicatie om te zien of de SSL al dan niet geldig is.
B.5 Toekomstige vergaderingen Raad van Bestuur: locatie
Aan het huis van de sport is geen parkeermogelijkheid meer. Tevens stopt eind mei de uitbating van
de cafetaria. Dit is ook de reden waarom de vergadering nu ook op een andere locatie gebeurd. Kan
iedereen zich vinden in het voorstel om in de toekomst de vergaderingen bij MCC te doen?
We moeten dus ook nadenken over waar de algemene vergadering van 2020 georganiseerd wordt.
De raad bestuur gaat akkoord om de vergadering in Kapellen te doen. Voor de AV moet er nog
gekeken worden.
B.6 Stand van zaken
 Provincies:
o Vlaams-Brabant
o Antwerpen
 Alles ok
 Medailles en diploma’s zullen door het secretariaat gemaakt worden. De lijst
van de punten zal in Excel aangeleverd worden.
o Limburg
 De prijsuitreiking ging door in februari. Voor deze prijsuitreiking werd een
vergadering voor de clubs georganiseerd. Er hadden twee Limburgse clubs
gezegd aanwezig te zijn, doch er was er slechts één. Bij de prijsuitreiking was
meer volk aanwezig dan het vorige jaar. Er wordt gevraagd of ook Limburg
volgende jaar een artikel kan aanleveren voor in het tijdschrift.
o Oost-Vlaanderen
 De Provinciale kampioenschappen zijn gedaan en goed verlopen. Momenteel
zijn de interclubs nog bezig. Oost-Vlaanderen is ook reeds bezig met het
plannen van de wedstrijden 2020. Het opstellen van de agenda zal niet meer
verlopen via een vergadering, maar via onderlinge gesprekken.
o West-Vlaanderen
 Ook in West-Vlaanderen zijn de provinciale kampioenschappen gedaan. Er
waren weer meer deelnemers dan vorig jaar. De provinciale
kampioenschappen evolueren in positieve zin.
o Vertegenwoordigers kleischieten
 Enkele jaren geleden is in Berchem de opleiding initiator kleischieten
georganiseerd. Er waren een 8-tal deelnemers. Zij vragen wanneer er een
vervolgcursus georganiseerd wordt.
Er wordt toegelicht dat de opleidingen kleischieten opnieuw uitgewerkt moeten
worden en dit van het laagste niveau (initiator, Instructeur B en dan verder naar
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Trainer B en Trainer A). In het beleidsplan was geen opleiding initiator klei
voorzien, omdat de toenmalige bestuurders hier niet aan wilde meewerken. Met
de huidige is er hier wel samenwerking. Er wordt dan ook al volop gewerkt aan
de opleiding Initiator kleischieten. Deze zal in het najaar 2020 normaal nog
georganiseerd worden. Pas nadat deze opleiding is doorgegaan, kan het
niveau Instructeur B uitgewerkt worden (ten vroegste 2021 of 2022).
 Verder heeft vertegenwoordiger klei nog enkele vragen over dossiers
sportschutterslicentie en wapenwetgeving
Graag even verduidelijking over de waardebonnen die binnen kleischieten gebruikt
worden: Deze afgeleverd door VSK zijn inruilbaar bij de winkels opgenomen op de
lijst van wapenhandelaars, beschikbaar op de website www.sportschieten.be. Deze
uitgereikt door de Nationale koepel klei zijn enkel ruilbaar bij3 handelszaken. In
september moet VSK hierover communiceren, zodat alles ingediend kan worden in
oktober. De topsportcommissie kan dan in november beslissen en in december
uitbetalen.

Dirco’s
o Doel






o

Klei




De arbiters hebben hun nieuwe jassen gekregen. Hier werd zeer goede
commentaar op gegeven.
Het dirco is bezig met de organisatie BOA 2020
De kersthappening zal door gaan op 8/12/2019 in Evergem (Oost-Vlaanderen).
De affiche moet klaar zijn eind augustus.
In het tijdschrift zal er een artikel komen over het testen van lood. Er zal
gewerkt worden met vaste data waarop dit mogelijk is.
Het dirco heeft gemerkt dat er verschillende schutters inschrijven voor de VK’s,
die dan of zeer laattijdig of niet afmelden. Zij stellen zich de vraag hoe ze hier
mee om kunnen en moeten gaan? Ideeën zijn hier altijd welkom over.
Ook de arbiters van klei zijn zeer positief over de ontvangen kledij.
Voorzitter dirco klei heeft van een hoofdarbiter een dankjewel gekregen naar de
RVB toe voor de inzet op het promotiemateriaal (jassen, tenten en vlaggen)
Tijdens het BK compak was er zaterdag vrij veel wind, hierdoor waren de
resultaten wat minder. Zondag was het beter.

C MEDEDELINGEN
C.1. Stand van zaken aansluitingen leden, sportbeoefenaars
Het overzicht van de leden en cijfers werd reeds doorgestuurd.
C.2 Informatie betreffende advies al dan niet btw op SSL
VSK heeft samen met SBB en Fros een vergadering gehad met betrekking tot de vraag of de
sportschutterslicentie al dan niet onder de btw-plicht valt. Naar aanleiding van deze vergadering heeft
SBB het verslag opgesteld dat de RVB reeds ontvangen heeft. Aangezien zij geen duidelijk antwoord
kunnen geven stellen wij voor een tweede opinie te vragen aan een ander kantoor.
De raad van bestuur gaat akkoord om hierover een tweede opinie te vragen.
C.3 Wijziging personeel
Een medewerker heeft zelf zijn contract bepaalde duur verbroken. Hierdoor moet hij een
verbrekingsvergoeding aan VSK betalen. Intussen werd er een nieuw personeelslid in dienst genomen,
aangezien wij momenteel in de drukste periode van de SSL zitten. Tevens werd er tijdelijk een
jobstudent aangeworven om het werk van de admin dir te ondersteunen.
C.4 Vaststelling dat niet alle bestuurders de mail beantwoorden die ze krijgen in het kader van
bestuurder
Als lid van de raad van bestuur hebben we allemaal bepaalde verantwoordelijkheden. Het
beantwoorden van een mail is er daar zeker een van.
D. VARIA
 Admin dir
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o De admin dir wil de voorzitter dirco klei bedanken voor de inzet bij de opening van de
skeetstand te Bauffe, de levering van de jassen voor de arbiters en de aankoop van het
nieuwe promotiemateriaal. Er is op korte tijd zeer veel gerealiseerd wat VSK te goede komt.
o Zoals tijdens vorige vergadering besproken zijn er rouwkaartjes aanwezig die de bestuurders
ondertekenen.
 Bestuurder vanuit West-Vlaanderen
o Twee opleidingen gevolgd:
 Over het verenigingsrecht. Er is een overgangsperiode voor de statuten aan te passen
en dit tegen uiterlijk 2024. Er moet meer in de statuten en minder in het HR
 De terminologie tussen vennootschappen en vzw’s is meer gelijkgetrokken.
o Grensoverschrijdend gedrag:
 Toolkid voor clubs werd voorgesteld
 Als federatie moet je je club stimuleren om vanaf januari 2020 hier ook stappen in te
ondernemen.
 Templateclub visie grensoverschrijdend gedrag
 VSK is ingestapt in het project voor ondersteuning vanuit Stibbe, om de nodige
reglementen te bekijken en voorstellen tot aanpassingen doen.
 Bestuurder vanuit Antwerpen
o Vraagt of hij op eigen kosten naar Benchrest wedstrijd mag. Alle info over deelname
Internationale wedstrijden waar selectie voor behaald werd, werd opgenomen in het tijdschrift
“De Olympische Schietsport”. Daar staat ook duidelijk in dat indien je als atleet op eigen
kosten aan een wedstrijd wenst deel te nemen, dit kan, maar dat dit op voorhand aan de
voorzitter van het dirco gemeld moet worden.
 Bestuurder vanuit Oost - Vlaanderen
o Heeft de vraag gekregen of M1.30 ook in Vlaanderen georganiseerd kan worden. Deze
discipline wordt ook in Nederland, Duitsland, en sommige Waalse clubs kunnen dit ook. Als
VSK dit uitwerkt, zal URSTB-f ook volgen. Hij heeft intussen gemaild met KNSA maar heeft
nog geen antwoord gekregen.
Voorzitter dirco klei
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