VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL
Vereniging zonder winstoogmerk
Erkend door Sport Vlaanderen

ZITTING VAN 20 AUGUSTUS 2019
NOTULLEN
Dit syntheseverslag is uitsluitend bestemd voor de leden van de vzw VSK. Het mag niet aan derden
worden verspreid en is niet bedoeld voor het publiek. Er kunnen aan dit document geen rechten worden
ontleend. Het schaden van het vertrouwelijke karakter van deze briefwisseling kan aanleiding geven tot
vervolging. Dit is dus geen woordelijk verslag. Enkel de belangrijkste conclusies die de clubs
aanbelangen zijn weergegeven. Discussies over persoonlijke zaken zijn eveneens niet opgenomen.
Aanwezig:
Secretaris-generaal, (FaceTime)
Bestuurder vanuit Antwerpen,
Bestuurder vanuit Limburg
Bestuurder vanuit Oost-Vlaanderen,
Vertegenwoordiger kleischieten,
Vertegenwoordiger kleischieten (vervoegt de vergadering om 19.15u)
Voorzitter dirco kleischieten,
Voor VSK-secretariaat: Administratief directeur
Verontschuldigd:
Bestuurder vanuit West-Vlaanderen,

Alle RVB‐vergaderingen van VSK worden opgenomen via audioregistratie, conform de
unanieme beslissing van de RVB van 11 mei 2016.

De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter dirco kleischieten
Dagorde Raad van bestuur
A. TE BESLISSEN PUNTEN
A.1 Goedkeuring verslag vorige vergadering. (02 juli 2019)
Het verslag van de vergadering van 2 juli 2019 werd gemaild op 09/07/2019 en wordt unaniem
goedgekeurd.
A.2 Goedkeuring syntheseverslag vergadering. (02 juli 2019)
Het syntheseverslag van de vergadering van 2 juli 2019 werd gemaild op 15/07/2019 en wordt
unaniem goedgekeurd.
B. TE BESPREKEN PUNTEN
B.1 Aanvraagdossier Sport Vlaanderen erkenning 2019 en subsidiering 2020
 Het ontwerpdossier (Luik1) werd reeds tijdens de vorige vergadering besproken. Er zijn
geen opmerkingen binnengekomen, het dossier zal dan ook zo ingediend worden.
 Toelichtingen gedeelte topsport:
o TSC heeft vergaderd op 05/08
o We kunnen stellen dat de TSC nu op volle toeren draait. In het verleden was een
werking zeer moeilijk, omdat er een lid was dat niet collegiaal was en cavalier seul
speelde. Uiteraard moet de TSC hier nog de gevolgen van dragen en komen er op
regelmatige basis lijken uit de kast.
o Intussen hebben alle leden het nieuwe concept van topsport begrepen. Het is dan
ook belangrijk dat de RVB dit concept ook volgt. Er wordt enkel nog gesproken
over Olympische en niet-olympische disciplines. Voor sommige personen ligt dit
blijkbaar gevoelig, maar Sport Vlaanderen subsidieert enkel de Olympische
disciplines. Het ISSF bepaalt welke disciplines Olympisch zijn, dus VSK heeft haar
werking daarop afgestemd. Dat wil uiteraard niet zeggen dat VSK geen
ondersteuning biedt voor de niet Olympische disciplines. In januari 2019 werd er
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een toelichting gegeven dat er een budget van 10.000 euro voorzien is voor wat
vroeger de alternatieve disciplines waren. Blijkbaar hebben sommige dit niet
begrepen en zetten dan op facebook dat ze van VSK niet mogen deelnemen, maar
dit klopt niet. Er zijn intussen twee personen die een aanvraag hebben ingediend
voor dit budget. Het nieuwe systeem is transparanter en duidelijker.
Op 16/09/2019 zal er een vergadering georganiseerd worden voor alle
selectieschutters, waar het nieuwe selectiereglement toegelicht zal worden. RVB
welkom, inschrijven bij stcteam@sportschieten.be. De info zal ook later nog op de
website en in het tijdschrift gecommuniceerd worden.
VSK heeft twee projecten talentdetectie: (klei en doel). VSK werd erop gewezen
dat er voor doel enkel tussenkomst was in deelname IW’s en geen werking
talentdetectie. Daar is in 2019 hard aan gewerkt, maar moet natuurlijk nog veel
gebeuren. Voor sommige is het moeilijk dit te aanvaarden. Maar topsport is
investeren in topsporters en niet in iedereen een extraatje geven. Tevens is er een
vergadering gepland met de trainers van de trainingscentra, om ook hier een
gestroomlijnde werking te krijgen, binnen ons topsportbeleid. Dit zullen we
voornamelijk in het aanvraagdossier voor het laatste jaar aanpassen dat we ook
met doel een beter uitgewerkt project hebben intussen.
De TSC moet dan ook vaak onpopulaire beslissingen nemen en de schutters zijn
mondig. Toch is de TSC van mening, dat enkel het naleven van de eigen
reglementen werkt.
Het ingediende beleid voor Topsport, wordt nog verder aangevuld met info van de
trainers van zowel doel als klei.
Er wordt melding gemaakt dat de vorige medewerker voor de internationale
wedstrijden momenteel nog veel contact heeft met de schutters en dikwijls geen
correcte informatie/adviezen doorgeeft aan de schutters. Dit is niet goed voor de
werking. Daarom zal tijdens de vergadering in september duidelijk toegelicht
moeten worden dat deze persoon geen functie meer heeft binnen VSK.
We moeten blijven waken over de toekomst van onze sport. Een welingelichte bron
heeft ons een schrijven gestuurd waar door IOC mensen aangehaald wordt dat
wapens verboden moeten worden tijdens de Olympische Spelen.

Begroting 2020 moet mee ingediend worden:
o Een voorstel van budget 2020 wordt overhandigd en kort toegelicht door de admin
dir. Het definitieve budget moet op de AV van februari 2020 goedgekeurd worden.
De aanwezigen gaan unaniem akkoord met deze begroting.
o We hebben een jaar de begroting in december laten goedkeuren, moet dit nog? Dit
is niet meer opgenomen en omdat de AV reeds vroeg op het jaar is, zijn de
vergaderingen kort op elkaar.

B.2 Data vergadering Raad van Bestuur 2020
Voorstel van data vergadering RVB:
 Dinsdag 14 januari 2020
 Dinsdag 10 maart 2020
 Dinsdag 12 mei 2020
 Dinsdag 07 juli 2020
 Dinsdag 25 augustus 2020
 Dinsdag 10 november 2020
Voorstel data AV 2020
 Vorige keer werd voorgesteld zaterdag 29 februari 2020. Aangezien dit in de krokusvakantie
is, wordt er beslist om de AV te laten doorgaan op zaterdag 14 maart 2020
 De locatie moet nog bepaald worden.
B.3 Planning opstellen beleidsplan 2021-2024
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Hoe pakken we de planning van het beleidsplan 2021-2024 aan?
Voorstel dat elke bestuurder binnen zijn taak de nodige informatie verzameld om dan een
halve dag te brainstormen over waar we met VSK naartoe gaan de volgende beleidsperiode.
o De dirco’s binnen hun werking, de provinciale vertegenwoordigers binnen hun werking
en de vertegenwoordigers klei binnen hun werking.
o De secretaris samen met de admin dir binnen hun werking.
o Deze info kan dan besproken worden en hieruit kunnen strategische doelstellingen
bepaald worden.

B.4 Huur overeenkomst Mechelen
“Ik kan niet bij de volgende raad van bestuur zijn gezien mijn vakantie, vandaar even op mail
het verslag van mijn overleg rond de huurovereenkomst voor de schietstand in Mechelen.
Het is geen probleem voor hen om de overeenkomst verder te zetten onder dezelfde
voorwaarden als de vorige keer, behalve de prijs. Omdat die doorheen de 9 jaar nu niet
geïndexeerd is zouden ze dit willen laten bekijken door een boekhouder om een nieuw
voorstel te doen. André zal mij dat doorsturen maar kon niet beloven dat dit voor 20 augustus
zal gebeuren.
Wat betreft hun vergunning. Die loopt nog tot 2022 en momenteel zijn ze al bezig om alles in
orde te brengen voor de hernieuwing. Uiteraard weet niemand of ze deze gaan krijgen.
Voorstel voor beslissing lijkt me dan ook om een overeenkomst af te sluiten tot aan de
einddatum van hun
vergunning of onder opschortende voorwaarde dat ze hun vergunning halen. Maar in ieder
geval dat we niet meer moeten betalen als ze geen vergunning meer hebben en dat er
stilzwijgend kan verlengd worden als ze wel hun vergunning halen in 2022. We moeten ons in
ieder geval indekken en eventueel, mss ook wel nieuwe pistes onderzoeken.”
Tot zover de berichtgeving van bestuurder vanuit West-Vlaanderen
Dit is een goed voorstel voor de continuïteit te blijven waarborgen, maar misschien is het wel
nuttig om eens verder te kijken.
B.5 Stand van zaken
 Provincies:
o Vlaams-Brabant
geen vertegenwoordiger
o Antwerpen:
Bestuurder heeft geen info.
o Limburg
Geen nieuws
o Oost-Vlaanderen
 Niets te melden
 Zijn bezig met kalender 2020 op te stellen. Er wordt nog gekeken of er een
vergadering georganiseerd wordt of contact genomen met zij die wedstrijden
zullen organiseren.
o West-Vlaanderen
 Medewerker wedstrijden is bezig met de kalender zowel voor de provincie als
voor dirco doel.
 Verder is bestuurder vanuit West-Vlaanderen in gesprek met Zwevegem over
hoe zij de verderzetting van de samenwerking met VSK zien.
o Vertegenwoordigers kleischieten
 Vertegenwoordiger klei 1:
 Hoor hier heel vaak dat er nu al gesproken wordt over de kalender
2020. Bij klei moet er hiervoor samengewerkt worden met de Walen.
Hier is een probleem, er is daar geen verantwoordelijke trap.
zij haalt aan dat er in het verleden wel een bijeenkomst georganiseerd
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werd om de kalender te bespreken.
Voorzitter dirco klei antwoordt hierop dat hij binnen zijn dirco
afgesproken heeft, dat er geen verplichtingen of overeenkomsten
afgesloten kunnen worden zonder dat hij hierbij betrokken is. Hij gaat
een vergadering organiseren voor het opstellen van de kalender.
Meestal is de kalender niet klaar voor eind februari omdat er ook
gekeken moet worden naar de kalenders van Nederland, Luxemburg en
Frankrijk. Een bepaald aantal datums is not done.
Hij geeft nog mee dat hij een schrijven zal sturen aan de mogelijke
organisatoren van wedstrijden met de vraag of ze geïnteresseerd zijn,
om op basis daarvan de kalender te beginnen samenstellen.
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Vertegenwoordiger klei 2 treedt hem bij i.v.m. de samenwerking met mogelijke
organisatoren van wedstrijden.
Vanuit Doel heeft bestuurder vanuit West-Vlaanderen enkel te melden dat ze in
augustus uitgenodigd waren op de vergadering die Urstbf 2-jaarlijks heeft met
zijn arbiters en dat dit zeer interessant was om de banden aan te halen en
beter samen te werken. We plannen ook om dit van onze kant te herhalen.
Verder zal topsportmedewerker aangesteld worden als nationaal technisch
directeur
Vertegenwoordiger klei 1 zegt nog dat zij uitgenodigd geweest zijn door
voorzitter dirco klei om een keer skeet te gaan schieten in Bauffe. Dit was een
zeer plezante ervaring.
Voorzitter dirco klei meldt nog dat de investering van VSK in de skeet stand te
Bauffe helemaal af is. In september zal door de eigenaar van de grond het gras
nog gezaaid worden.

C MEDEDELINGEN
C.1 Stand van zaken aansluitingen leden, sportbeoefenaars
Deze info werd per mail gestuurd voor de vergadering
D. VARIA
 Bestuurder vanuit Antwerpen: werd er gereageerd op het verhaal van de scouts? Dit werd
besproken, en de voorzitter van het dirco doel zal de scouts leiding uitgenodigd worden op een
initiatie om hen een beeld te geven van wat sportschieten is.
 Vertegenwoordiger klei 1: Plage prefere is een geslaagd initiatief geweest. Zowel doel als klei
hebben er gestaan. De schietsport heeft hier toch wel de nodige aandacht gekregen.
De vergadering wordt gesloten.
Secretaris-Generaal
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