VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL
Vereniging zonder winstoogmerk

1

Erkend door Sport Vlaanderen

ALGEMENE VERGADERING VSK 03 DECEMBER 2017

Aanwezige of vertegenwoordigde clubs:
De volgende aangesloten clubs met stemrecht zijn aanwezig (32): (in volgorde van clubnummer)
Club Der X, Derby Schutters, Vereniging Voor Sportschutters Scaldis vzw, Koninklijke
Schuttersvereniging Sint-Pieters-Roos vzw, Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen vzw, SintJorisgilde 1306 Antwerpen, Karabijnclub De Kroonschutters vzw, Karabijnclub Dingo, Sakal Genk vzw,
Vossenhul, Politie Schutterskring Mechelen vzw, Shooting Club Boom vzw, Sint-Barnabas Schutters
Vereniging Zwevegem vzw, vzw S.V. Tongria, Leieschutters, P.R.K.G. Derby Schutters vzw, Bayard
Shooting Club, Trigger vzw, Magnums vzw, SV Het loodje vzw, Faversham Flanders, Polderschutters,
Spirit Shooting Team vzw, Kon Schuttersgilde St Pieters Bosseniers, Keep-Korrel Shootteam, S.V. De
Schuttterij.be, vzw Sint-Truidense Karabijn Pistoolschutters, Shooting World, X-Shooting, Stichting
Reflex Sport Shooting Foundation, Belgische Arquebussiers vzw, Kleiduif Vrienden
Volmachten werden gegeven door (10):
Haspengouwse Karabijn Pistoolschutters, Sint Hubertusschutters, Internationale Schuttersvrienden,
Anderlechtse Sportschutterskring, Pistoolschuttersklub Oudenaarde, Schuttervereniging Sint-Getrudis
Beverst vzw, Schuttervereniging Leopoldsburg, Schuttersvereniging Sint-Michiel vzw, Westkust
Shooting Club, Trapschutters
Verontschuldigd
Verenigde Schutters Zilverberg, Leuvense Schuttersverenigging Olympika Riposte vzw,

Agenda:
1. Verwelkoming
De vergadervoorzitter verwelkomt de aanwezigen en vat de agenda aan.
2. Aanstellen stemopnemers (3)
Conform het huishoudelijk reglement moeten er drie stemopnemers aangeduid worden.
 Peter Demey
 Dirk Bastin
 Danny Goris
3. Stand van zaken leden
T.o.v. de vorige vergadering zijn er twee nieuwe leden, die beide aanwezig zijn
 474 Stichting Reflex Sport Shooting Foundation
 475 Belgische Arquebusiers vzw
4. Goedkeuring verslag vorige vergadering 19 maart 2017
Sinds de aangepaste statuten van vorig jaar, werd er opgenomen dat de goedkeuring van het
verslag gevraagd zal worden bij de volgende vergadering. Het verslag werd met de agenda
bezorgd.
De vergadervoorzitter gaat over de stemming.
Alvorens te stemmen, verklaart iedereen zich akkoord met de stemprocedure als volgt:
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Eerst de nee-stemmen (middels rode kaart)
Daarna de onthoudingen (middels rode en groene kaart)
Rest stemt ja.
Stemming goedkeuring verslag AV 19/03/2017:
 Nee: 0
 Onthouding: 2
 Ja: 40
Het verslag van de AV van 19 maart 2017 wordt met meerderheid van stemmen
goedgekeurd.
5. Stemming over principe stemming nieuwe bestuurder klei n.a.v. timing organiseren
voorverkiezing.
In het huishoudelijk reglement (HR) is er een duidelijk timing opgenomen betreffende de
organisatie van de voorverkiezingen. Het eerste schrijven i.v.m. het opvragen van
kandidaturen werd gestuurd op 06/09/2017. Conform het HR moet dit drie maand voor de
AV. We komen hier dan ook 3 dagen te kort. Vandaar de vraag om te stemming of iedereen
akkoord gaat dat de verkiezing van de nieuwe bestuurder mag plaatsvinden.
Stemming over de aanvaarding van de timing van de voorverkiezing:
 Nee: 2
 Onthouding: 0
 Ja: 40
De AV aanvaart met meerderheid van de stemmen de timing van de voorverkiezing
voor de bestuurder klei, de verkiezing verder op de agenda mag doorgaan.
6. Controle door stemopnemers verloop voorverkiezingen
Aan 1 stemopnemer wordt gevraagd om een controle te doen op de voorverkiezing.
Dirk Bastin voert de controle uit en zegt dat alles correct verlopen is.
Provincie
Klei

Aantal
clubs
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stemmingen
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%

Naam
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9
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7. Stemming begroting 2018
Toelichting over de begroting door de penningmeester.
“Beste clubverantwoordelijken en leden van de raad van bestuur,
De begroting ziet er nu heel anders uit dan enkele jaren geleden. Onze voornaamste geldschieter Sport
Vlaanderen hanteert een nieuw schema dat ervoor moet zorgen dat op verloop van tijd elke
gesubsidieerde sportfederatie ditzelfde schema gaat volgen zodat het universeel is voor heel de
sportwereld. Dit schema baseert zich voornamelijk op het behalen van en aantal doelstellingen waaraan
we de begroting dan moeten linken. In het verleden werd de begroting altijd opgesteld en verdeeld
volgens het aantal bestuurders die we hadden en dan kon elke bestuurder het hem toegewezen bedrag
onbeperkt gebruiken. Met dit nieuwe schema hebben we meer inzicht in het gebruik van de begrootte
bedragen.
Op het scherm zien jullie een opsomming van een aantal doelstellingen met de bedragen van de
begroting 2018.
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Dit zijn de bedragen die in de groene kaders staan op het overzicht dat jullie hebben gekregen bij de
uitnodiging.
De ondersteuning der clubs gaat voornamelijk over het effectief bezoeken van de clubs door onze
medewerkers, het verspreiden van informatie voor de clubs voornamelijk de updates van het witte boek,
het tijdschrift en de nieuwsbrieven en bijscholingen voor de clubs. De opbrengsten hebben uitsluitend
betrekking op het tijdschrift omdat er hierin ook publiciteit wordt verwerkt.
Het tweede doel, de kwaliteit van initiaties en trainingen gaan we inzetten aan de hand van VTSopleidingen die jaarlijks georganiseerd worden, streven we een gemiddelde van min. 8 deelnemers na
voor trainingen die in onze nationale trainingscentra doorgaan en plannen we jaarlijks een
docentenvergadering + bijscholing.
Ten derde gaan we de sportpromotie kracht bijzetten door de website van VSK volledig te vernieuwen
naar 2020 toe, door minstens 5 sportdagen te organiseren van “Start with Sportshooting” in scholen en
op evenementen, daar moeten we voornamelijk inzetten op vrijwilligers en materiaal. En worden er een
aantal wedstrijden georganiseerd zoals bijvoorbeeld de Sinterklaasschieting die gisteren geschoten
werd en waaraan beginnende sportschutters onder de jeugd en de dames kunnen deelnemen alsook voor
de partners en de ouders wordt er dan telkens een funshooting georganiseerd. Dan hebben we ook nog
het sportmateriaal dat verkocht wordt in onze webshop en de organisatie van een evenement zoals
binnenkort de Kersthappening om de vrijwilligers publiekelijk te bedanken.
Het vierde doel is de wedstrijdorganisatie verder uitbouwen door de organisatie van MOF, Nationale,
Provinciale en Vlaamse wedstrijden zowel voor doel als voor klei. Deelname aan internationale
wedstrijden. Ook behoren tot deze categorie de werking dirco doel en klei. Om een voorbeeld aan te
halen van de begrotingskosten: Belgian Open Air werd 23.000Eur begroot omdat we deze in 2018 zullen
organiseren vanuit Vlaanderen, wedstrijden klei met zijn onderverdelingen 40.750Eur en alle andere
wedstrijden 39.295Eur. Dit is een grote verandering t.o.v. van het verleden omdat de bestuurders van
klei niet wilde geloven dat VSK de wedstrijden moet organiseren. Sport Vlaanderen heeft hen dit dan
duidelijk gemaakt.
De begrotingsopbrengsten halen we voornamelijk uit de opbrengsten van de BOA 15.600Eur en de
wedstrijden klei en onderverdelingen 22.750Eur.
SD 5 brengt ons tot het optimaliseren van de verwerking van de SSL. Daaronder worden de kosten en
opbrengsten begroot van de hantering- en schietproeven en inzetten op het snel afleveren van de SSL.
Het zesde puntje “het goed bestuur” zijn we nog volop aan het realiseren om in te zetten op de harde en
zachte indicatoren voor Sport Vlaanderen.
Op de zevende plaats staan de sportkampen hier hebben we begroot op de organisatie van het sportkamp
en de begeleiders.
In het achtste puntje zetten we vooral in op de werking van de topsportcommissie.
De overhead bestaat het grootste deel uit personeelskosten, raad van bestuur, secretariaat, boekhouding
en subsidies vandaar hierbij de hoogste bedragen.”
De penningmeester vraagt of er nog vragen zijn?
De vraag wordt gesteld of de kosten van de GDPR zijn opgenomen. VSK wordt hierin begeleid door
VSF (Vlaamse Sportfederatie) en de kosten hiervoor zijn opgenomen bij overhead. Verder zijn er geen
vragen meer.
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Begroting 2018
Kosten
Opbrengsten
SD 1 Clubondersteuning
60.500 €
6.100 €
SD 2 Kwaliteit initiaties en trainingen
15.500 €
0,00 €
SD 3 Sportpromotie
33.250 €
22.331,10 €
SD 4 Wedstrijdorganisatie
207.450 €
52.350 €
SD 5 Sportschutterslicenties
22.500 €
123.974,25 €
SD 6 Goed Bestuur
0,00 €
0,00 €
SD 7 Sportkampen
5.000,00 €
750,00 €
SD 8 Topsport
5.000,00 €
0,00 €
Overhead
452.705,35 €
596.400,00 €
801.905,35 €
801.905,35 €
De vergadervoorzitter vraagt de stemming voor de goedkeuring van de begroting 2018
 Nee: 0
 Onthouding: 1
 Ja: 41
De begroting 2018 is met meerderheid van stemmen goedgekeurd.
8. Stemming documenten goed bestuur 2017
De vergadervoorzitter geeft het woord aan de administratief directeur.
Zoals reeds aangekondigd tijdens de AV van maart, gaan er nog een aantal stemmingen
volgen in het kader van het gedeelte goed bestuur. De nodige info werd bij de uitnodiging
gestuurd. VSK zal een VSK-charter opmaken om alles in het kader van goed bestuur te
inventariseren naar de leden van de AV en naar Sport Vlaanderen toe.


Bestuurdersprofiel
Het opgestelde bestuurdersprofiel werd met de uitnodiging opgestuurd. Aangezien er
geen vragen meer over zijn, kan de vergadervoorzitter over gaan tot de stemming.
De vergadervoorzitter vraagt de stemming over het bestuurdersprofiel
 Nee: 0
 Onthouding: 1
 Ja: 41
Het bestuurdersprofiel is met meerderheid van stemmen goedgekeurd.



Gedragscode bestuur
De Ethische code en gedragscode leden van de raad van bestuur werd met de uitnodiging
opgestuurd. Aangezien er geen vragen meer over zijn, kan de vergadervoorzitter over
gaan tot de stemming.
De vergadervoorzitter vraagt de stemming over de gedragscode bestuurders
 Nee: 0
 Onthouding: 1
 Ja: 41
De Ethische code en gedragscode leden raad van bestuur is met meerderheid van
stemmen goedgekeurd.
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9. Stemming aangepast werkingsverslag 2016 in kader van Code goed bestuur
Het werkingsverslag (jaarverslag) 2016 werd reeds op de AV van maart 2017
goedgekeurd. Wanneer dit afgetoetst wordt met de code goed bestuur, ontbrak nog het
stukje i.v.m. het omgaan met de code goed bestuurd. Daarom werd er een aanvulling op
geschreven, die de beslissingen bevat die tijdens de vorige AV genomen werden in het
kader van goed bestuur. Aangezien er geen vragen meer over zijn, kan de
vergadervoorzitter over gaan tot de stemming.
De vergadervoorzitter vraagt de stemming over het jaarverslag 2016
 Nee: 0
 Onthouding: 0
 Ja: 42
Het aangepaste werkingsverslag 2016 is unaniem goedgekeurd.
10. Stemming beleidsplan 2017- 2020
In het verslag van de AV van maart 2017 werd er per indicator gestemd, maar niet het
beleidsplan in zijn geheel.
De vergadervoorzitter vraagt de stemming over het Beleidsplan 2017-2020
 Nee: 0
 Onthouding: 0
 Ja: 42
Het Beleidsplan 2017-2020 is met meerderheid van stemmen goedgekeurd.
11. Stemming lange termijn financiële planning 2017 - 2020
Tijdens de AV van maart 2017 werd de begroting 2017 goedgekeurd, maar niet expliciet
gestemd voor de lange termijn begroting 2017 - 2020.
De vergadervoorzitter vraagt de stemming over de lange termijn begroting 2017 - 2020
 Nee: 0
 Onthouding: 1
 Ja: 41
De lange termijn begroting 2017 – 2020 is unaniem goedgekeurd.
12. Stemming jaaractieplan 2017(zie documenten AV-maart 2017)
Tijdens de AV-maart 2017 werd er niet expliciet gestemd voor het jaaractieplan 2017.
De vergadervoorzitter vraagt de stemming over het jaaractieplan 2017
 Nee: 0
 Onthouding: 1
 Ja: 41
Het jaaractieplan 2017 is goedgekeurd.
13. Stemming aanpassing procedures om alle sportschutterslicenties naar de club te sturen i.p.v.
naar de schutters zelf, op vraag van enkele clubs.
Club 309 heeft de vraag gesteld om de procedure van het versturen van de SSL aan te passen.
 VL en DEF SSL opsturen naar de clubs i.p.v. naar de schutters zelf.
 Impact op de clubs, vandaar naar AV
Daniël krijgt het woord als voorzitter van de club 309.
“Daniël heeft het niet voor de post. Een aantal maanden geleden, is er een brief met 21
Hernieuwingen SSL verloren geraakt. Enkele dagen later waren ze terug bij VSK. Hij is 1
van de 4 bestuurders die tekent voor de SSL en zou zeer graag alles van de licenties
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meenemen. Aangezien er momenteel een verschil, waarbij de validering via VSK moet, de
aanvragen van VL SSL en DEF SSL via de club, maar dan wordt de SSL individueel
opgestuurd en de Hernieuwingen wel via de club, wil hij voorstellen dat alles via de club
gaat. Zijn voorstel was in eerste instantie enkel beperkt tot de licenties, maar in de zaal zijn
er voorstanders om dan ook de valideringen hieraan te koppelen en alles via de club te laten
gaan.
Om dit te veranderen moeten de procedures aangepast worden. Daniël gaat ervan uit dat er
dan minder licenties in de post verloren zullen gaan, en dat dit het imago van VSK ten goede
zal komen.
De vergadervoorzitter zegt dat aangezien dit een grote impact heeft voor de clubs het
noodzakelijk was om de AV hierover de consulteren.
Er komen verschillende reacties uit de zaal:
 Als er dan een enveloppe verloren gaat, zijn er in 1 keer 45 licenties verloren i.p.v.
anders 1
 Kunnen de licenties dan niet aangetekend verstuurd worden?
 Het blijft een probleem bij de post, moeten we niet kijken naar andere firma’s die
zendingen doen?
 Als er iets verloren gaat, moet er klacht neergelegd worden bij de politie, niet alle
politiediensten zijn hier even happig op.
 Als de SSL dan naar de club gestuurd wordt, voor kleinere clubs, moet de club de
SSL doorsturen naar de schutter. Dit verplaatst het probleem, maar lost het niet op.
 De vraag wordt gesteld of de post niet uitgeschakeld kan worden. Dit kan momenteel
niet. Daar is aanpassing van wetgeving voor nodig.
 De vraag wordt gesteld naar welke club de SSL gestuurd zal worden indien een
sportschutter lid is bij meerdere clubs. Dit zal naar de club gestuurd worden die de
aanvraag deed.
 Er wordt gevraagd of de clubs een mail kunnen krijgen wanneer er dan een zending
verstuurd wordt. Dit wordt bekeken.
 Vaak moet er een klacht neergelegd worden bij de politie bij verlies van documenten.
Niet alle politiediensten zijn daar even happig over. Zou een klacht bij de post
voldoende zijn? Daar ligt uiteindelijk het probleem. Dit wordt nagevraagd.
De vergadervoorzitter gaat over tot de stemming: Wenst u de procedure aan te passen dat
alles via de club verwerkt en verstuurd wordt?
1e ronde
 Nee: 14
 Onthouding: 3 + 3 niet gestemd
 Ja: 22
Er is onduidelijkheid over de inhoud van de vraag waarover gestemd moet worden. De
vergadervoorzitter organiseert een tweede ronde en stelt opnieuw de vraag:
Stemming of de procedures aangepast worden, zodat ALLES via de clubs verwerkt en
verstuurd zal worden:
 Nee: 18
 Onthouding: 3 + 1 niet gestemd
 Ja: 20
De procedure zal aangepast worden, zodat alles i.v.m. SSL (aanvragen, valideringen,
hernieuwingen, …) via de clubs verloopt.
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14. Stemming ontslag bestuurder voorzitter dirco klei t.g.v. niet ondertekenen gedragscode goed
bestuur zoals beslist tijdens de AV van maart 2017
De voorzitter dirco klei heeft op 30/11/2017 zijn ontslag ingediend.
Er moet geen stemming meer gehouden worden.
15. Indien quorum bereikt is (2/3 van de leden moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn):
Stemmen over de wijziging van de statuten van VSK-vzw in het kader van Goed Bestuur. De
voorgestelde wijzigingen zijn als bijlage bij de uitnodiging gevoegd en maken deel uit van
de oproeping.
Aangezien er 42 van de clubs aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het vereiste quorum niet
bereikt. Dit punt wordt dan ook verschoven naar de volgende algemene vergadering.
16. Voorstellen van de kandidaturen voor de opengestelde functies:
 Bestuurders vanuit kleischieten
o Klei bestuurder 1 (Jim Geerts)
 49 jaar, woonachtig te Kapellen, vader van 3 kinderen
 Eigenaar internationaal innovatief bedrijf
 Kleischutter: Olympische Skeet en andere hageldisciplines
 Sinds 2013 actief lid bij VSK en Elan
 Zetelt in de commissie topsport van VSK
 Betrokken bij de sportkaderopleiding kleischieten
 Persoon die net als jullie ervoor wil gaan.
17. Verkiezingen
 Bestuurders vanuit kleischieten
o Klei bestuurder 1
18. Toelichting bij de Europese Verordening Gegevensbescherming
 Een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond de verwerking van
persoonsgegevens
 Een verdere uitwerking van de Privacywetgeving zoals deze in België bestaat sinds 1992
 Organisaties, dus ook sportclubs, vallen onder de AVG en dienen hieraan te voldoen
tegen 25 mei 2018
 Een grotere verantwoordingsplicht, dus meer transparantie over de verwerking, het
beheer en de bewaring van persoonsgegevens
 Nadruk op de rechten van de betrokkene
 Bewijslast bij de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke.
 Een sterker toezicht. De Privacy commissie wordt naast informatieorgaan ook waakhond
en kan boetes opleggen.
 De organisatie moet het doel bepalen van de gegevens die het verwerkt
o Mogelijke doeleinden bepaald in de AVG:
 Contractuele basis (noodzakelijk voor uitvoering van overeenkomst, bvarbeidsovereenkomst,
 Contract met verzekeringsmaatschappij rond verzekering vrijwilligers)
 Wettelijke verplichting (noodzakelijk voor uitvoering wettelijke plicht (bv
opgelegd in decreet)
 Algemeen belang of openbaar gezag (door de wet opgedragen, bv. aan de
politie)
 Vitaal belang (bv om dringende medische reden)
 Gerechtvaardigd belang (activiteit is anders niet uitvoerbaar), enkel als dit
zwaarder doorweegt
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Dan het belang, de rechten en de redelijke privacy verwachtingen van de
betrokkenen
 Ondubbelzinnige toestemming (vrije, actieve en specifieke toestemming
van betrokkenen)
Bij elke beslissing moet je jezelf de vraag stellen of je alle persoonsgegevens wel nodig
hebt om het vooropgestelde doel te bereiken
o Is het echt noodzakelijk in functie van onze doelstelling om:
 Deze gegevens te verzamelen en verder te verwerken? Zijn er misschien
andere manieren?
 Deze gegevens zo lang te bewaren?
 Al deze personen toegang te geven tot de gegevens?
 Deze gegevens aan een specifieke persoon te blijven koppelen?
Heel eenvoudig komt het erop neer dat je een privacyverklaring moet hebben op de
website, in het ledenblad, op het lidmaatschapsformulier, in het arbeidsreglement, in de
infonota voor vrijwilligers
Deze zaken neem je op in je privacyverklaring
 WELKE gegevens worden verwerkt?
 WAAR krijgt of verzamelt je organisatie de gegevens?
 WAAROM worden de gegevens bewaard?
 WIE verwerkt in je organisatie gegevens?
 WIE krijgt de gegevens?
 WAT wordt precies HOE, WAAR en HOELANG bewaard?
 HOE worden gegevens beveiligd?
 HOE zorg je ervoor dat de betrokken hun rechten kunnen uitoefenen?
Binnen de AVG worden heel wat rechten gegeven aan de betrokkenen (= diegene van
wie de persoonsgegevens worden verwerkt)
Belangrijkste! Transparant zijn in hoe de betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen
Welke rechten (o.a.):
 Recht op informatie
 Recht op inzage en kopie
 Recht op aanpassing (rectification)
 Recht op bezwaar
 Recht op vergetelheid (verwijderen van gegevens)
 Recht op intrekken toestemming
Plan van aanpak
 Stap 1 bewustmaking
 Stap 2 inventaris
 Stap 3 screening en stappenplan
 Stap 4 gegevensverwerking register
 Stap 5 privacyverklaring
 Stap 6 aanstellen verantwoordelijke gegevensregistratie
 Stap 7 aanpak datalek
Dynamo-project ondersteunt clubs hierbij:
http://www.dynamoproject.be/nieuws/bijscholingen-nieuwe-privacywetgeving-gdpr
Opstarten van een werkgroep voor clubs binnen VSK?
Opgelet!
o Verwerken van uittreksels uit het strafregister vraagt extra werk! Wordt nog
nagekeken hoe hiermee kan omgegaan worden
o Gaat in voege op 25/05/2018
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Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische
en individuele activiteiten met wapens
 Wetsontwerp en een aantal amendementen werd op 28/11/2017 door de Commissie
Justitie van de Kamer in eerste lezing goedgekeurd.
 Tweede lezing is voorzien op 12 december 2017
 Wetsontwerp is beschikbaar op de website van de kamer
 Er zal nog een KB en een circulaire (omzendbrief) opgesteld worden.
 Bedoeling is om alles tezamen in januari 2018 te publiceren in BS, aanvang februari
2018
 De overheid zal info brochure maken en verspreiden
 7/12/2017 adviesraad wapens:
o Evolutie ontwerp KB tot uitvoering van de wapenwet
o Omzendbrief
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens
Werkgroep aanpassen wet op springstoffen:
 Laden van munitie:
 Bezit door particulieren van hoeveelheid zwart buskruit of rookzwak kruit van 0 tot 2
kg, van slaghoedjes en lege hulzen met slaghoedjes is onderworpen aan een
meldingsplicht.
 Formulier sturen naar FOD Economie
 Geen onderzoek
 FOD Economie bevestigt de aanvraag
 Document: toelating 2 KG kruit aan te kopen
19. Aanstellen 1 nieuwe rekeningtoezichter
Tijdens de AV van maart werden er twee stemopnemers en één reserve stemopnemer
aangesteld.
Eén van de twee zal de functie niet kunnen uitoefenen, waardoor er een nieuwe kandidaat
gevraagd wordt.
Joris Vandenhove stelt zich kandidaat als rekeningtoezichter.
20. Bekendmaking van de stemmingen aangaande kandidatuur Jim Geerts
Stemopnemer Peter Demey maakt de stemming bekent:
 Nee: 2
 Onthouding: 2
 Ja: 37
Jim Geerts is verkozen als bestuurder vertegenwoordiger klei.
De vergadervoorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor
de receptie.
Vlaams Schietsportkoepel,
Uw link naar het sportschieten!
Vergadervoorzitter
Jaak Peeters

administratief directeur VSK vzw
Martine Donckers
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