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ALGEMENE VERGADERING VSK 18 MAART 2018 
 
 
Aanwezige of vertegenwoordigde clubs: 
De volgende aangesloten clubs met stemrecht zijn aanwezig (35): (in volgorde van clubnummer) 
Club Der X, Royal Cody Rifle club, Haspengouwse Karabijn Pistoolschutters, Derby Schutters Brugge, 
Vereniging Voor Sportschutters Scaldis vzw,  Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen vzw, Sint 
Hubertusschutters,  Karabijnclub De Kroonschutters vzw, Karabijnclub Dingo, Sakal Genk vzw, Politie 
Schutterskring Mechelen vzw , Shooting Club Boom vzw, Sint-Barnabas Schutters Vereniging Zwevegem 
vzw, Nieuwpoortse Wapensportkring vzw, vzw  S.V. Tongria,  Bayard Shooting Club, Pistoolschutters SCK 
Gent vzw, Trigger vzw, Magnums vzw, Colt 45 vzw, SV Het loodje vzw, Faversham Flanders, De 
Polderschutters, Schuttersvereniging Sint-Michiel vzw, Spirit Shooting Team vzw, Rail Shooting Belgium,  
S.V. De Schutterij, vzw Sint-Truidense Karabijn Pistoolschutters, Shooting World, Stichting Reflex Sport 
Shooting Foundation,  Tir Der Kempen, Zwarte Duif, Elan Skeet Club vzw, Club Clayshooting Belgium, 
Kleiduif Vrienden. 
 
Volmachten werden gegeven door (10):  
Internationale Schuttersvrienden, Vossenhul, Leuvense Schuttersvereniging Olympika-Riposte vzw, De 
Torenschutters vzw, Leieschutters, P.R.K.G. Derby Schutters vzw,  Shooting Olympic Oostende vzw, Lidy's 
Shooting Club vzw, Keep-Korrel Shootteam, Pulse Kleischutters. 
 
Verontschuldigd  
Sabena Shooting Club,  
 
Agenda: 
 
1. Verwelkoming  

De vergadervoorzitter verwelkomt de aanwezigen en vat de agenda aan. 
Loting 5 waardebonnen ter waarde van 200,00 euro tussen de aanwezige clubs; volgende clubs 
winnen een waardebon: 

 Club 810: Zwarte Duif 
 Club 445: Spirit  
 Club 442: Sint Michiel 
 Club 020: Cody 
 Club 819: Elan 

Proficiat aan de winnaars 
 

2. Aanstellen stemopnemers (3)  
Conform het huishoudelijk reglement moeten er drie stemopnemers aangeduid worden. 
Voorstel om dezelfde personen te nemen als bij de bijzondere algemene vergadering werd aanvaard. 

 Peter Demey 
 Dirk Bastin 
 Peter Van Bellghem 

 
3. Controle door stemopnemers verloop voorverkiezingen  

Aan 1 stemopnemer wordt gevraagd om een controle te doen op de voorverkiezing.  
Peter Demey voert de controle uit en zegt dat alles correct verlopen is.  

 

VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL
Vereniging zonder winstoogmerk 

Erkend door Sport Vlaanderen  
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4. Verslag van de ombuds  
Toelichting door de ombuds, Anne Marie Meerpoel 

 
“Beste bestuursleden, clubverantwoordelijken of hun vertegenwoordigers, maar vooral beste vrienden, 
Vandaag is het reeds 8 jaar geleden – maart 2010 – dat ik voor het eerst de taak van ombudsvrouw voor 
mijn rekening nam.  
Het is niet altijd even makkelijk of aangenaam om sommige problemen op te lossen, net zoals het onmogelijk 
is om voor iedereen goed te doen. Dat zal elk van jullie ook wel al eens ondervonden hebben. 
Toch blijf ik elke probleemsituatie – waarvoor mijn hulp wordt ingeroepen – als een uitdaging ervaren 
waarvoor de best mogelijke oplossing moet worden gezocht.  
Steeds zal ik hierbij uitkijken naar oplossingen waar de verschillende betrokken partijen zich min of meer 
kunnen in vinden; wat natuurlijk niet altijd evident is. 
De frequentie waarmee beroep wordt gedaan op mijn diensten varieert van maand tot maand, net zoals de 
diversiteit van de vraagstelling. 
Vorig jaar werd mij na de vergadering gevraagd over hoeveel tussenkomsten dit ongeveer gaat per jaar. 
Dit is echter moeilijk te zeggen, maar laat ons hier stellen dat ik toch gemiddeld 2 à 3 mail per maand 
ontvang met de vraag naar info of bemiddeling. 
Info is meestal snel op te lossen, maar bemiddeling daarentegen leidt in sommige gevallen tot maandenlange 
opvolging vooraleer het probleem kan opgelost worden en dit zo goed mogelijk voor alle betrokken partijen. 
Eén ding is zeker: ombudsvrouw of -man is een functie met heel  veel diversiteit aan problematiek; soms heel 
frustrerend; heel soms ook dankbaar; maar vooral continu leerrijk. 
Tot zover mijn verslag voor het werkingsjaar 2017 en er rest mij enkel nog u te bedanken voor uw aandacht. 
Uw ombudsvrouw; steeds tot uw dienst, 
Anne-Marie Meerpoel” 
 
        
5. Verslag van de coördinator van de tuchtcommissies   

Dhr. Johan Motmans coördinator van de tuchtcommissie brengt verslag uit over de werking van 2017. 
“Er was geen werk voor de tuchtcommissie en dus ook niet voor mij.” 
 

6. Verslag van de coördinator hantering- en schietproeven  
Dhr. André Hoogewys coördinator heeft op 04/03/2018 zijn ontslag gegeven als VSK coördinator H en 
S proeven. Daarom wordt het verslag gebracht door de admin directeur. 
André heeft zelf zijn ontslag gegeven, maar voor VSK waren er ook een aantal punten, die tot een 
mogelijk ontslag hadden kunnen leiden: 

 VSK vond het deontologisch niet kunnen dat de VSK coördinator H en S proeven 
voorzitter is van een Fros club. Verschillende clubs hadden VSK hier tercht reeds op 
gewezen. 

 De samenwerking verliep slecht.  
• HR Art 9 §4: De coördinator H en S proeven rapporteert minimaal 2 keer per jaar 

op eigen initiatiaief aan de RVB.  
• 2017 niet geweest en de RVB heeft geen informatie doorgekregen 
• 2018 RVB in januari gevraagd te komen. Dan is er een korte toelichting 

geweest, waar enkel anderen de schuld kregen van fouten. 
• RVB schrijft nieuwe kandidatuur uit tussen de huidige examinatoren. 
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• RVB benoemt in mei een nieuwe VSK coordinator.  
• WERKING 2017 H&S proeven: 

• H&S Programma is niet gelukt, (dit is niet André zijn schuld), andere pistes 
werden niet verder uitgewerkt. De RVB heeft dit overgenomen en volgt dit op. 

• Examensessie examinatoren zal in 2018 georganiseerd worden 
• Bijscholing examinatoren zal zeker doorgaan in 2018.  
• Binnen de RVB werd aan Danny Merckaert gevraagd om de lopende zaken op te 

volgen.  
 
Cijfers betreffende jaar: 

Overzicht aantal afgelegde proeven 2017: 

 
Overzicht aantal examensessies, examinatoren en kandidaten per provincie.  

  
Overzicht aantal geslaagde en niet geslaagde sessies theorie, revolver, pistool, schoudervuurwapen 
gladde en getrokken loop, zwart kruid. 
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                Geslaagde sessie   Niet geslaagde sessies 
 

Overzicht aantal geslaagde en niet geslaagde sessies 
 
 

 
 

7. Financieel 
7.1.  Verslag Penningmeester  

Mevr. Bettina Bal, penningmeester binnen VSK brengt verslag uit van de financiën i.v.m.: 
o waarderingsregels 
o Balans 2017 
o Begroting 2018  
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o Financiële lange termijnplanning 
o BTW-verhaal 

 
“Beste Clubverantwoordelijken en leden van de RVB, 
 
WAARDRINGSREGELS 
De RVB heeft haar goedkeuring gegeven over de waarderingsregels op 13/03 jl.  Het 
boekhoudkantoor had voorgesteld om waarderingsregels op te stellen voor onze VZW.    Wat 
zijn nu die waarderingsregels? Het zijn regeltjes die worden vastgelegd opdat de vzw deze 
steeds zou toepassen.  Zoals daar zijn : het percentage aan hetwelk moet afgeschreven 
worden bij investeringen, de waardebepaling van de voorraden, dat vorderingen en schulden 
niet renteloos of met abnormale lage rente worden aangegaan, welke bestemde fondsen er 
zijn en indien de vzw schenkingen ontvangt ook daar is een rubriekje voor voorzien.  Zijn 
daar nog vragen over? 
 
BALANS 2017 
Belangrijkste wijziging aan de balans is dat ze een andere lay-out heeft gekregen naar 
aanleiding van ons nieuw boekhoudpakket. 
Alle posten van de RR staan overzichtelijker bijeen gegroepeerd. 
Belangrijkste toevoeging van een balanspost is het bestemd fonds voor investeringen dat 
vorig jaar op de AV werd goedgekeurd.  Dit is nu realiteit geworden door bij afsluiting 
10.000Eur af te trekken van ons positief resultaat van 55.278,72Eur.  Dit fonds vindt U terug 
op het passief van de balans.   U zal dan zien dat de overgedragen winst van vorig jaar 
472.568,97Eur aangevuld wordt met 45.278,72Eur om zo te komen tot een overdraagbaar 
resultaat van 517.847,69Eur. 
 

ACTIEF EN PASSIEF 
 In 2017 hebben de Leieschutters een lening aangegaan bij VSK voor 3.000Eur 

welke U ziet staan op de post vorderingen op meer dan 1j en een gedeelte op 
vorderingen  op  minder  dan  1j  aan  een  intrestpercentage  van  2,1%  wat  de 
gangbare marktrente is. 

 OTDK (over te dragen kosten) zijn kosten die gefactureerd zijn op 2017 maar die 
betrekking hebben op 2018.  Zoals bijvoorbeeld verzekeringen die op voorhand 
moeten  betaald  worden,  onkosten  voor  wedstrijden  die  pas  in  2018 
plaatsvinden maar waarvoor al logement en inschrijvingsgeld wordt betaald in 
2017. 

 OTDH  (over  te dragen huur)  is huur die op voorhand werd betaald maar die 
betrekking heeft op komende periodes bijvoorbeeld we betalen een gans jaar 
huur  dat  gestart  werd  op  1/6/17  tot  1/6/18 wel  daarvan moet  5 maanden 
worden overgedragen naar 2018. 

 TOF (te ontvangen facturen) zijn  facturen die  in 2018 gefactureerd zijn maar 
nog betrekking hebben op 2017 zoals bijvoorbeeld de drukkerijkosten van ons 
tijdschrift voor het 4de kwartaal 2017 pas gefactureerd in 2018. 

 Terug te betalen subsidies SportVlaanderen naar aanleiding van een herziening 
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 Toe  te  rekenen  kosten  voorbeeld  waardebons  MOF  die  in  2017  werden 
uitgedeeld maar pas door de begunstigden zullen gebruikt worden in 2018. 

 Ontvangen  lidgelden  volgend boekjaar=  omdat  jullie  de  lidgelden al  soms  in 
november vragen om te betalen en zodoende bij VSK ook voor het einde van het 
boekjaar reeds toekomen.  Dit geldt ook voor de SSL die al betaald worden in 
2017 maar pas afgeleverd worden in 2018.  

 
RR 
 Als we een klein vergelijk maken met 2016 zien we dat er een 48.000Eur meer 

inkomsten zijn voornamelijk te wijten aan: 
22.472Eur meer subsidies van Sport Vlaanderen 
14.377Eur meer inkomsten van SSL 
en 11.800Eur meer inkomsten van Maribel en Via akkoord.                                 

 Maar ook dat er een 36.000Eur meer kosten zijn voornamelijk personeelskosten 
voor  30.700Eur,  algemene  kosten  voor  4.330Eur  en  afschrijvingen  voor 
1.000Eur. 

Wat betreft de meer kost aan personeel en het feit dat er toch minder 
personeel in dienst is, heeft te maken met de ontslagpremie van Nadia en 
Tessa die al meer dan 6 maanden afwezig was in 2017 waardoor er 
vervanging moest gezocht worden bij interim krachten die duurder zijn.  
Tevens moest er extra personeel ingezet worden voor de verwerking van de 
hernieuwingen SSL in 2017. 

 Nu  hadden  we  een  positief  resultaat  van  55.376Eur  en  in  2016  was  dit 
43.900Eur. 

 Dit resultaat wordt gevormd door de verschillende opbrensten en kostenposten 
die U terugvindt in de RR.  De omschrijvingen van deze posten zijn volgens mij 
vrij duidelijk of heeft iemand daar nog vragen over? 

 
BEGROTING 2018 
Bij de vorige vergadering in december hebben we alle rubrieken van de begroting 2018 even 
toegelicht zoals U ook kan lezen in het bundeltje over het verslag van deze vergadering en 
bijgevoegd in de bruine enveloppe die U allen gekregen hebt. 
Hetgeen nog gewijzigd is aan de begroting sinds die vergadering is dat ten gevolge van het 
prestatieprogramma van Yannick Peeters er 20.000Eur meer subsidies zullen worden 
uitgekeerd en die hebben we dan toegevoegd aan onze begroting.  Zijn hier nog vragen over? 
 
FINANCIELE LANGE TERMIJN PLANNING 
In het bundeltje van het financieel verslag vindt U <ook de lange termijn planning van 2018 
tot 2020 ons zo gevraagd door Sport Vlaanderen.  U zal merken dat de bedragen niet heel 
veel verschillen jaar na jaar maar we zien toch wel een stijgende evolutie naar 2020 toe.  Dit 
is voornamelijk gebaseerd op de goede prestaties van onze kleischutter Yannick Peeters.  Zie 
rubriek Topsportwerking opbrengsten. 
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BTW VERHAAL 
SBB geeft volgend advies i.v.m. BTW nr. aanvragen al dan niet: 

Onze vzw, voornamelijk de verrichtingen die we doen wordt ondergebracht bij de 
gemengde BTW belastingplichtige.  Dit wil zeggen dat er handelingen zijn vrijgesteld 
van BTW en onderworpen aan BTW.  Praktisch moet er dan gewerkt worden met een 
verhoudingsgetal (=btw plichtige handelingen tegen over omzet) Met dit percentage 
(in ons geval is dit 6%) kan men btw terugvorderen via periodieke Btw-aangiftes maar 
dit wil ook zeggen dat we op onze inkomsten onderworpen aan btw deze zullen moeten 
afdragen zoals bijvoorbeeld op sponsoring inkomsten. 

Om ons in regel te stellen heeft de RVB besloten om uiteindelijk toch het advies te volgen van 
SBB. 
 
Vragen? 
Rik Belien vraagt, hoe het komt dat de kosten voor wedstrijden organisatie voor 2018 groter 
begroot zijn dan voor 2019 en 2020. Dit heeft te maken met de periodieke organisatie van de 
BOA binnen doelschieten.  Tevens is de wijziging van de organisatie wedstrijden klei die nu 
door VSK gedaan wordt heeft hier een invloed op. Aangezien VSK hier niet echt zicht heeft 
over correct cijfers en het werkingsjaar 2018 hiervoor afwacht, zullen de cijfers van 2019 en 
2020 nog aangepast worden.  

 
7.2. Verslag rekeningtoezichter  

Dhr. Joris Vandenhove heeft samen met Dhr. André Hoogewys de controle op de rekeningen gedaan. 
Het verslag werd u reeds schriftelijk bezorgd. Joris geeft nog een korte toelichting: 

 
“De rekeningtoezichters hebben de boekhouding gecontroleerd via steekproeven. Zij kregen inzage in de 
bankafschriften, inkomende en uitgaande facturen, stavingstukken vrijwilligers vergoedingen alsook de 
activa‐passiva balans en de resultatenrekening afgesloten op 31 december 2017. 
Er werden geen onregelmatigheden gevonden. 
Zij wensen dan ook Bettina en de admin directeur te bedanken om de boekhouding te voeren en dit op 
een correcte wijze. Zij zien er dan ook geen probleen in dat algemene vergadering kwijting zou verlenen 
aan de rvb. 

  
7.3. Waarderingsregels   

De waarderingsregels werden reeds toegelicht door de penningmeester.   
 

De vergadervoorzitter gaat over tot stemming.  
Stemming goedkeuring waarderingsregels  

 Nee: 0 
 Onthouding: 0  
 Ja: 48 

De voorgestelde waarderingsregels worden unaniem goedgekeurd.  
 
7.4.Balans – Resultatenrekening 2017  

De Balans en resultatenrekening 2017 werden reeds toegelicht door de penningmeester.  
 
De vergadervoorzitter gaat over de stemming.  

Stemming goedkeuring balans en resultatenrekening 2017  
 Nee: 0 
 Onthouding: 1  
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 Ja: 47 
De balans en resultatenrekening 2017 worden met meerderheid van stemmen goedgekeurd.  
 

7.5. Kwijting raad van bestuur   
De vergadervoorzitter gaat over de stemming.  

Stemming kwijting raad van bestuur   
 Nee: 0 
 Onthouding: 0  
 Ja: 48 

De kwijting aan de raad van bestuur worden unaniem goedgekeurd.  
 

8. Stemmingen beleid: 
8.1. Goedkeuring jaarverslag 2017 
Het jaarverslag van 2017 werd aangepast van lay-out. De voorgaande jaren moest je als federatie een 
bepaalde lay-out volgen om te rapporteren aan Sport Vlaanderen. Deze lay-out was opgesteld per 
basisopdracht, waarbij er verschillende acties verschillende malen terugkwamen wat niet overzichtelijk 
was. Deze rapportering werd dan ook niet gebruikt voor de clubs. Nu heeft de federatie hierover de 
vrijheid gekregen, vandaar dat VSK nu 1 rapportering opgesteld, die zowel naar de leden gaat als naar 
Sport Vlaanderen. Er wordt per strategische doelstelling, operationele doelstellingen en acties 
opgenomen. 
 
De vergadervoorzitter gaat over de stemming.  

Stemming goedkeuring jaarverslag 2017   
 Nee: 0 
 Onthouding: 0  
 Ja: 48 

Het jaarverslag 2017 worden unaniem goedgekeurd.  
 
8.2.Goedkeuring VSK-charter 2017 
Zoals tijdens voorgaande vergadering reeds aangehaald, is er een hele verplichting in het kader van “Goed 
Bestuur”. Om al deze verplichtingen te bundelen werd er gekozen om een VSK-charter op te stellen. Dit 
charter zal elk jaar aangevuld worden en in maart ter goedkeuring gebracht worden voor de algemene 
vergadering.  
 
Rik Belien stemt tegen en vraagt het woord om dit toe te lichten. In het charter is opgenomen dat het de 
bestuurder verboden is feiten bekend te maken die betrekking hebben op het voorkomen en het bestraffen 
van strafbare feiten. Hij vindt het een rare zin, en dat is de reden dat hij tegen stemt. 
 
De vergadervoorzitter gaat over de stemming.  

Stemming goedkeuring jaarverslag 2017   
 Nee: 1 
 Onthouding: 0  
 Ja: 47 

Het VSK-charter wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd.  
 
8.3. Goedkeuring jaaractieplan 2018 
Ook het jaaractie plan wordt nu maar in 1 versie opgemaakt. Dit geeft dezelfde doelstellingen, waarbij 
de acties voor het betrokken jaar opgenomen worden. 
 De vergadervoorzitter gaat over de stemming.  

Stemming Jaaractieplan 2018   
 Nee: 0 
 Onthouding: 0  
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 Ja: 48 
Het jaaractieplan 2018 wordt unaniem goedgekeurd.  

 
 
8.4. Goedkeuring begroting 2018   

De begroting werd reeds kort toegelicht door de penningmeester. In december 2017 hadden wij nog 
geen definitief cijfer over de subsidies voor Yannick Peeters. Dit werd toen ook gemeld, dat die cijfers 
nog konden wijzigen. In tussen hebben we bevestiging gekregen dat VSK voor Yannick een 
tussenkomst zal ontvangen van 41000 euro i.p.v. de voorzien 20 000 euro. Aangezien er een nieuwe 
algemene vergadering is, leek het ons logisch dat we de laatste versie door de algemenen vergadering 
lieten goedkeuren. Tevens werden de posten lay-out matig beter gegroepeerd. VSK heeft een 
topsportcommissie die discipline overschrijdend werkt. Deze kosten waren in de voorgaande versies 
verspreid. Dit is nu gegroepeerd.  
 

De vergadervoorzitter gaat over de stemming.  
Stemming Begroting 2018 

 Nee: 0 
 Onthouding: 0  
 Ja: 48 

De begroting 2018 wordt unaniem goedgekeurd.  
 
8.5. Goedkeuring beleid 2018 – 2020 
 
De vergadervoorzitter gaat over de stemming.  

Stemming Begroting 2018 
 Nee: 0 
 Onthouding: 0  
 Ja: 48 

Het beleid 2018-2020 wordt unaniem goedgekeurd.  
 

 
8.6. Goedkeuring lange termijn financiële planning (2018 – 2020) 
 
De vergadervoorzitter gaat over de stemming.  

Stemming Begroting 2018 
 Nee: 0 
 Onthouding: 0  
 Ja: 48 

Het lange termijn financiële planning 2018-2020 wordt unaniem goedgekeurd.  
 

 
9. Benoeming rekeningtoezichters en plaatsvervangende rekeningtoezichter 

Conform het Huishoudelijk Reglement moeten er twee rekeningtoezichters en 1 reserve 
rekeningtoezichter aanstellen.  
Mevr. Nicole Mariën-De Laet en Dhr. Joris Vandenhove stellen zich kandidaat. Als reserve wordt Patrick 
Vandenhove aangeduid. 
 

10. Voorstellen van de kandidaturen voor de opengestelde functies: 
10.1. Voorzitter van de dirco’s 

10.1.1. Dirco kleischieten ( Jim Geerts)  
Jim Geerts stelt zich voor:   

 kleischutter in de club Elan, 
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 beoefend reeds een 3 tal jaren heel actief de Olympische Skeet.  
 Trainen voornamelijk in Nederland en Duitsland 
 Heeft zijn kandidatuur gesteld op vraag van Rik en Ludo, om de nieuwe ingeslagen 

weg verder mee uit te werken.  
 

11. Verkiezing  
11.1. Voorzitter van de dirco’s 

11.1.1. Dirco kleischieten 
De stemopnemer verzamelen de stemmen en voeren de telling uit. 
 

12. Toelichting van VSK 
 GDPR: Is er hier nog meer info over nodig?  

o De documenten van Dynamo hebben wij reeds al verder ingevuld, n.a.v. de info die we van 
de voorbereidende vergadering van de aanwezige clubs hebben mogen ontvangen.  

o Ellen geeft toelichting tussen het onderscheid tussen een club en een schietstanduitbater. Alle 
twee de personen of organisatie moeten de GDPR naleven. Persoon schietstanduitbater gaat 
aan de nodige verplichtingen moeten doen. Je zal hier een onderscheid tussen moeten maken.  
 USR i.v.m. SSL is in opdracht van VSK 
 USR in kader van recreatief schieten (model 4): valt onder de verantwoordelijkheid 

van de schietstanduitbater.  
De schietstanduitbater moet zich dus ook in orde stellen. 
 

o Enkele van de documenten worden getoond. 
 Dynamo 

 
Het overzicht van het aantal clubs aangesloten bij VSK die gebruik hebben gemaakt van 
Dynamo wordt getoond. Indien je dynamo nodig hebt, maak hier zeker gebruik van. Dit kan 
omdat VSK aangesloten is bij de Vlaamse Sportfederatie. 

 Wijziging wapenwetgeving  
Voornaamste wijzigingen zijn: 

o Nieuwe aangifteperiode illegale wapens 
o Vervoer van wapens 
o Geen vrij verkrijgbaarheid meer van laders 
o Veroordeling en onmogelijkheid om vuurwapens voorhanden te houden 
o Versoepelende uitleenregeling vuurwapens 
VSK gaat voor haar tijdschrift samenwerken met advocaat Ewoud De Vidts. Hij zal juridische 
teksten aanleveren.  

 
 

13. Bekendmaking van de stemming 
De stemopnemers geven het resultaat van de verkiezing van voorzitter dirco klei door: 
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Stemming verkiezing voorzitter dirco klei, er werden 45 stemmen geteld. 
 Nee: 3 
 Onthouding: 1  
 Ja: 41 

Jim Geerts wordt verkozen met meerderheid van stemmen als voorzitter dirco klei.   
 
 

De vergadervoorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor de receptie. 
Vlaams Schietsportkoepel, 
Uw link naar het sportschieten! 
 
 
 
 
   
Vergadervoorzitter  Administratief directeur VSK vzw 
Jaak Peeters  Martine Donckers 

                                                                            


