VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL
Vereniging zonder winstoogmerk
Erkend door Sport Vlaanderen
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ALGEMENE VERGADERING VSK 24 FEBRUARI 2019
Aanwezige of vertegenwoordigde clubs:
De volgende aangesloten clubs met stemrecht zijn aanwezig (33): (in volgorde van clubnummer)
Club der X, Royal Cody Ghent Rifle Club vzw, Haspengouwse Karabijn Pistoolschutters, Sabena
Shooting Club, Vereniging Voor Sportschutters Scaldis vzw, Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen
vzw, Sakal Genk vzw, Persawa Schuttersvereniging, Politie Schutterkring Mechelen vzw, Sint-Barnabas
Schutters Vereniging Zwevegem vzw, Nieuwpoortse Wapensportkring vzw, vzw Schuttersvereniging
Tongria, Leieschutters, P.R.K.G. Derby Schutters vzw, Bayard Shooting Club, Pistoolschutters
SCKGent vzw, Trigger VZW, Magnums vzw, Colt 45, Schuttersvereniging Het Loodje vzw,
Schuttersvereniging Leopoldsburg vzw, Faversham Flanders vzw, Polderschutters, Schuttersvereniging
Sint-Michiel vzw, Spirit Shooting Team vzw, Keep-Korrel-Shootteam, S.V. De Schutterij.be, SintTruidense Karabijn- en Pistoolschutters vzw, Shooting World, Tir Der Kempen, Zwarte Duif, Elan Skeet
Club vzw, Kleiduif Vrienden
Volmachten werden gegeven door (8):
Vossenhul, Karabijn en pistoolschuttersclub Pluto vzw, Shooting Olympic Oostende vzw, The Knights
Of The Holy Hearts, Gostar Shooting vzw, Stiching Reflex Sport Shooting Foundation, Pulse
Kleischutters, Flanders Clayshooting
Verontschuldigd:
Verenigde Schutters Zilverberg vzw, Karabijnclub De Kroonschutters vzw, Leuvense
Schuttersvereniging Olympika-Riposte vzw, Pistoolschuttersklub Oudenaarde vzw, Rail Shooting
Belgium
Agenda:
1. Verwelkoming
De vergadervoorzitter verwelkomt de aanwezigen.
Loting 5 waardebonnen ter waarde van 200,00 euro tussen de aanwezige clubs;
De winnende clubs zijn:
- Club 211: Persawa Schuttersvereniging
- Club 277: Leieschutters
- Club 324: Bayard Shooting Club
- Club 363: Magnums vzw
- Club 411: Colt 45
2. Aanstellen stemopnemers (3)
Conform het huishoudelijk reglement moeten er drie stemopnemers aangeduid worden.
- Peter Van Belleghem
- Peter Demey
- Dirk Bastin
3. Overzicht leden (melding aansluiting en ontslag leden)
Zoals elk jaar geven we een overzicht i.v.m. de clubs, melding nieuwe aansluitingen en
ontslag leden.
- Aansluiting: club 476 Sheepdog
- Ontslag:
o club 153 Karabijnclub Dingo wegens geen infrastructuur meer
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o Club 448 Schuttersclub Paul Van Asbroek vzw, werd gestopt maar club Union
Ruisbroek is wel nog lid van VSK
o Club 162 Internationale Schuttersvrienden sluit niet meer aan bij VSK
Dit brengt het totaal aantal aangesloten clubs bij VSK op 102 clubs. Elke club heeft 1
stemrecht, ongeacht of ze doel en/of kleischieten aanbieden.
- 80 clubs bieden doelschieten aan
- 18 clubs bieden kleischieten aan
- 4 clubs bieden doel- en kleischieten aan
Overzicht clubs met minder dan 10 leden
Club Naam
021 Haspengouwse Karabijn Pistoolschutters
079 Sabena Shooting Club
162 Internationale Shuttersvrienden
240 KC Nationale Bank Van België
417 Schuttersclub Arizona

2017
4
6
5
7
7

2018
4
6
5
9
3

2019
4
8
0
9
4

818 The Antwerp Clay Shooting Association
7
7
In de statuten staat in artikel 7§1 bij de voorwaarden om lid te worden van de vzw:
“De rechtsvorm bestaat uit minstens 10 natuurlijke personen die lid of toegetreden lid zijn
van die rechtsvorm.”
In artikel 8§4 is opgenomen: “De uitsluiting van een lid wordt een jaar uitgesteld als het lid
geen 10 toegetreden leden meer heeft. Gedurende deze periode kan het lid zijn aantal
toegetrede nleden terug tot 10 brengen. Als dit niet gelukt is, zal de uitsluiting voorgedragen
worden op de algemene vergadering.”
Vorig jaar werd een overzicht getoond van de clubs die in 2017 minder dan 10 leden hadden.
Hun leden aantal voor het werkingsjaar 2018 en ter info voor het werkingsjaar 2019 (op
datum van 22/02/2019) zijn hierboven weergegeven. De clubs hebben van VSK nog een
schrijven ontvangen waarin gevraagd werd om, indien zij dit wensen, een mondelinge of
schriftelijke toelichting te geven over de reden waarom zij minder dan 10 leden hebben. Per
club werd dit schrijven toegelicht aan de algemene vergadering terwijl dit schrijven getoond
werd.
Voor 2018 had de club 818 The Antwerp Clay Shooting Association slechts 7 leden. Zij heeft
gedurende 2019 de kans om dit terug naar 10 te brengen.
De algemene vergadering beslist of de clubs al dan niet uitgesloten moeten worden uit VSK.
Dit gebeurt via een geheime schriftelijke stemming met als vraag: Moet de club uitgesloten
worden?
Resultaat van de stemming:
- Club 021: Haspengouwse Karabijn Pistoolschutters:
o Nee: 28
o Onthouding: 0
o Ja: 13
- Club 079: Sabena Shooting Club:
o Nee: 36
o Onthouding: 0
o Ja: 5
- Club 240: KC Nationale Bank Van België:
o Nee: 35
o Onthouding: 0
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o Ja: 6
- Club 417: Schuttersclub Arizona:
o Nee: 26
o Onthouding: 0
o Ja: 15
De Algemene vergadering beslist dat deze clubs met meerderheid van stemmen
aangesloten blijven.
4. Goedkeuring verslag vorige vergaderingen
In de statuten is opgenomen dat de goedkeuring van het verslag gevraagd zal worden bij de
volgende vergadering.
De stemming gebeurt aan de hand van een rode en groene stemkaart. De stemprocedure gaat
als volgt:
Eerst de nee stemmen (middels de rode kaart)
Daarna de onthoudingen (middels de rode en groene kaart)
De rest stemt ja.
Er zijn 41 stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
1. Stemming goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering dd. 18/03/2018
o Nee: 0
o Onthouding: 0
o Ja: 41
Het verslag van de BAV van 18 maart 2018 wordt unaniem goedgekeurd.
2. Stemming goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 18/03/2018
o Nee: 0
o Onthouding: 0
o Ja: 41
Het verslag van de AV van 18 maart 2018 wordt unaniem goedgekeurd.
5. Controle door stemopnemers verloop voorverkiezingen
Aan één stemopnemer wordt gevraagd om een controle te doen van de voorverkiezingen.
Groep

Aantal
Clubs

Aantal
Stem

%

Naam

ja

Kleischieten

22

13

59%

Suzy Boons

10

Steven De Craene

5

Walter De Raeymaecker

11

Er zijn 2 functies vertegenwoordiger kleischieten binnen de Raad van Bestuur vacant. Uit de
voorverkiezing komen Suzy Boons en Walter De Raeymaecker naar voor. Voor hen zal later
in de vergadering gestemd worden.
6. Verslag van de ombuds
De ombuds Mevr. Anne-Marie Meerpoel kon niet aanwezig zijn. Het verslag wordt
voorgelezen door Ellen Demey.
Toelichting OMBUDSVROUW werkingsjaar 2018
(Statutaire Algemene Vergadering 24/02/2019)
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Beste bestuursleden, clubverantwoordelijken of hun vertegenwoordigers, maar vooral beste
vrienden,
Eerst en vooral moet ik mij verontschuldigen dat ik er dit jaar niet in levende lijve kan bij
zijn, maar vermits de jaarlijkse statutaire vergadering dit jaar met bijna een maand is
vervroegd – althans vergeleken bij vorige jaren – heb ik andere jaarlijks terugkerende
verbintenissen voor eind februari waar ik niet onderuit kan.
Er zal wel een goeie ziel worden gevonden die mijn verslag zal voorlezen, waarvoor mijn
oprechte dank.
Weer een jaar voorbij en intussen is het bijna 9 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 aan den lijve hebben ondervonden.
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 interpellatie.
Elk jaar vinden heel wat schutters nog steeds de weg naar hun ombudsdienst, voor de meest
uiteenlopende problemen.
Het is moeilijk om precies te zeggen over hoeveel interventies per jaar dit gaat, maar laat
ons hier stellen dat ik toch gemiddeld een 10-tal mails of telefoons 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 2018 en er rest mij enkel nog u te bedanken
voor uw aandacht. Hopelijk tot ergens binnenkort.
Uw ombudsvrouw; steeds tot uw dienst,
Anne-Marie Meerpoel
7. Verslag van de coördinator van de tuchtcommissie
Dhr. Johan Motmans coördinator van de tuchtcommissie brengt verslag uit over de werking
2018.
Vorig jaar hebben wij drie aangiftes gehad om te behandelen in de tuchtcommissie.
Twee hiervan waren niet ontvankelijk. Een ervan betrof een uitslag van een wedstrijd. Het
wedstrijdreglement is zeer duidelijk, dat indien er een uitslag wordt aangevochten men dit
dient onmiddellijk op de wedstrijd zelf te doen. Gelieve uw wedstrijdschutters hiervan in te
lichten.
De tweede betrof een zaak waarvoor in onze reglementen geen inbreuk was opgenomen.
Betrokkene werd hiervan in kennis gesteld en info bezorgd wat hij verder kon doen.
Namelijk naar de politie of gouverneur gaan. De reglementen werden ondertussen
aangepast.
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De derde zaak is in behandeling en de tuchtcommissie komt normaal op 16/03/19 samen.
De Tuchtcommissie moet met 3 personen zijn, sinds vandaag zijn er maar 2 meer. Hierdoor
kan de tuchtcommissie ten vroegste samen komen na de volgende algemene vergadering.
We hebben naar aanleiding van deze zaak nog enkele problemen vastgesteld. Deze zullen
besproken worden bij het bestuur en de reglementen zullen eventueel aangepast worden.
Verder hebben we ook gezien dat er maar drie commissieleden zijn aangesteld en daar er
drie moeten zetelen in de commissie kan dit tot problemen leiden. Wij gaan dus in de loop
van de komende maanden een oproep lanceren om nieuwe leden te werven. Het moeten niet
allemaal juristen zijn dus andere personen kunnen hun ook opgeven. Meer info zal hier nog
over volgen. 1 jurist in de tuchtcommissie, verder gewone mensen. Benoeming moet
gebeuren op de algemene vergadering.
Dit was mijn overzicht, hopelijk wordt het terug zoals de jaren ervoor, wat rustiger.
Aanvragen voor kandidaten worden uitgestuurd.
8. Verslag van de coördinator voor de hantering - en schietproeven.
Dhr. Danny Merckaert VSK coordinator H en S proeven brengt verslag uit over zijn werking.
Beste leden van de algemene vergadering,
Sinds mijn aanstelling eind mei 2018 besefte ik dat er heel wat werk aan de winkel zou zijn,
daar mijn voorganger een echte puinhoop had achtergelaten of liever gezegd er was niks
om verder op te bouwen.
Geen nieuw programma, geen up to date gegevensbestand van de examinatoren, jaren geen
bijscholing meer en dergelijke.
Ik stond jarenlang als provinciaal coördinator voor Vlaams-Brabant mee in de bres voor
het goede verloop van de schietproeven binnen deze kleine provincie en ja ik heb er al wat
coördinatoren op versleten, wie herinnert zich noch dhr. Meuleman Carlos, dhr. Viaene
Alain….
Ondertussen had ik in opdracht van de raad van bestuur als bestuurder gewerkt aan een
nieuw vademecum en deontologische code voor examinatoren hanterings- en
schietproeven. Deze zou de goedkeuring krijgen van de raad van bestuur op 23 augustus
2018.
Dit was een eerste steen waarop wij konden verder bouwen.
Een eerste opdracht was het wegwerken van de kandidatenlijst examinatoren. Jarenlang
werd deze lijst aangevuld maar nooit echt werd overgegaan tot samenstellen van een
wervingsreserve.
Uiteindelijk legden begin juli 2019 in de schietstand van de Koninklijke Vrij schutters te
Geraardsbergen drie kandidaten hun toegangsproef af en allen waren geslaagd.
Ondertussen zijn er twee benoemd.
Een tweede groen licht kregen wij van de raad van bestuur om aan een nieuw programma
te werken voor de hanterings- en schietproeven.
Dit nieuwe programma zou de kandidaat moeten toelaten zich online via de website te
kunnen inschrijven, waardoor wij steeds over de juiste gegevens beschikken van de
kandidaat zelf en dat wij dit rechtstreeks zouden kunnen inlezen in het programma. Deze
gegevens worden als brongegevens gebruikt voor ons nieuw programma. Hierdoor hoeven
wij niet meerdere keren deze gegevens over te schrijven, in te vullen en zo meer. Ook voor
de gegevens verwerking later zou dit een enorme vooruitgang zijn, zodat alle gegevens
worden ingelezen in programma filemaker van onze federatie.
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De schutter zou geen kopie van zijn attesten meer moeten bijvoegen wanneer hij een
aanvraag doet voor bekomen van een definitieve sportschutterslicentie. Deze laatste werden
al opgeslagen in filemaker. Op zich een vooruitgang en om in de actuele termen uit te
drukken goed voor het milieu.
Toch een speciale dank aan onze administratief directeur mevr. Donckers Martine, die
ervoor zorgde dat het nieuwe programma een gebruiksvriendelijke vorm kreeg en ook een
speciale dank aan dhr. Deprez Geert, provinciaal coördinator voor Oost-Vlaanderen die
mee met mij de kinderziekten uit het programma hielp te verwijderen.
In december 2018 en januari 2019 werden er in onze Vlaamse provincies bijscholingen
georganiseerd, waarop elke examinator zich kon inschrijven, plaats en datum naar eigen
keuze. De opkomst was 80% en iedereen hield er een positieve noot aan over. Na het
administratieve werd nagegaan hoe er wordt omgegaan met een lang wapen glad loop in
een gesloten stand en een open stand. De meningen waren verdeeld, maar wij kregen er een
goed beeld van.
Begin februari 2019 was er de bijscholing van het nieuwe programma aan de gebruikers
ervan. Allen kregen een login voor het gebruik van het programma en de nodige instructies.
Ook onze badge examinator is aan vernieuwing toe en hiervoor kregen wij groen licht om
deze te vernieuwen in een badge type bankkaart met foto erop. Deze badge zal jaarlijks
gevalideerd worden na bijscholing.
Wat betreft het aantal attesten dat werd uitgereikt na het afleggen van de proeven door de
kandidaten zien wij een positieve vooruitgang en ik denk dat deze trend zich zal blijven
verderzetten, gezien het eind van de amnestie wet van de wapenwetgeving en de personen
die zich in orde hebben gesteld binnenkort hun proeven zullen moeten afleggen, om hun
dossier in orde te krijgen op verzoek van de provinciale wapendiensten.

Door mijn benoeming als coördinator, werd de kandidatuur voor provinciaal coördinator
Vlaams-Brabant opengesteld en dhr. Vanderstraeten Carlos werd aangesteld.
Dhr. Maene Johan had zijn ontslag gegeven als coördinator voor West-Vlaanderen en later
opnieuw gesteld, doch deze kandidatuur werd weerhouden en deze functie is vrij tot op
heden. Kandidaturen zijn steeds welkom.
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Aan dhr. Dierckx Jozef werd de titel van Ere-Examinator toegekend. Hij zette zich
jarenlang met veel enthousiasme in als examinator voor de provincie Antwerpen.
Met de politieschool van het Brusselse Gewest welke gevestigd is te Anderlecht, zijn wij een
samenwerkingsverband aan het uitwerken. Later zal hierover meer gecommuniceerd
worden.
In het kader van de GDPR-wetgeving zal iedere provinciaal coördinator ook een VSK emailadres krijgen.
Zie hier mijn verslag en ik dank jullie voor jullie aandacht.
Danny Merckaert
VSK Coördinator Schietproeven
9. Financieel verslag
Ten gevolge van ontslag van de penningmeester worden de financiën toegelicht door de
administratieve directeur.
1. Verslag over de financiën
Iedereen heeft reeds per post volgende informatie ontvangen:
 Korte toelichting van de financiën 2018
 De balans en de resultatenrekening 2018
 De lange termijn financiële planning 2019-2020
 Het financieel overzicht van de doelstellingen en acties budget 2018, 2019 t.o.v.
het reëel budget
 Het verslag van de rekeningtoezichters.
In verband met de balans geven we nog mee dat:
 Actief: VSK heeft geïnvesteerd in een aanhangwagen. Dit om het
promotiemateriaal (lasershoot kleischieten) beter te kunnen inzetten ter promotie
van onze sport.
 Passief: Bestemde fondsen
o Zoals in het verleden beslist werd er een bestemd fonds aangelegd voor
een voertuig. Op deze rekening werd 10.000 euro toegevoegd. Wel wordt
er voorgesteld om de omschrijving van dit bestemd fonds aan te passen
van specifiek voor voertuig naar investering.
o Het sociaal passief blijft ongewijzigd.
o Er is 2.500 euro apart gezet dat niet gebruikt is geweest voor de werking
2018 maar wel begroot was. Dit bedrag zal gebruikt worden voor een
project kleischieten dat in 2019 gerealiseerd zal worden.
 Resultatenrekening 2018
o Er was in 2018 een positief resultaat. Dit is mede te danken aan:
 De inzet van VSK in het kader van goed bestuur (74.592,47 euro
waarvan 25% werd uitgekeerd)
 De langdurige afwezigheid van drie medewerkers, die niet
allemaal vervangen zijn.
 Het ontvangen van meer subsidies dan begroot (44.740 euro over
het werkingsjaar 2017)
2. Verslag van de rekeningtoezichters
Mevr. Nicole Mariën-De Laet heeft samen met Dhr. Joris Vandenhove de controle op de
rekeningen gedaan op 30 januari 2019. Dhr. Joris Vandenhove geeft een kort verslag aan
de AV en adviseert om de balans en jaarrekening goed te keuren en de raad van bestuur
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kwijting te verlenen.
3. Goedkeuring balans, resultatenrekening 2018
De vergadervoorzitter gaat over tot stemming.
Stemming goedkeuring balans en resultatenrekening 2018
o Nee: 0
o Onthouding: 0
o Ja: 41
De balans en de resultatenrekening 2018 worden unaniem goedgekeurd.
4. Kwijting Raad van Bestuur werkingsjaar 2018
De vergadervoorzitter gaat over tot stemming.
Stemming kwijting raad van bestuur 2018
o Nee: 0
o Onthouding: 0
o Ja: 41
De kwijting van de raad van bestuur voor het werkingsjaar 2018 wordt unaniem
goedgekeurd.
10. Stemmingen beleid:
1. Goedkeuring VSK – charter 2018
De vergadervoorzitter gaat over tot stemming.
Stemming goedkeuring VSK-charter 2018
o Nee: 0
o Onthouding: 0
o Ja: 41
Het VSK-charter 2018 wordt unaniem goedgekeurd.
2. Goedkeuring jaarverslag 2018
De vergadervoorzitter gaat over tot stemming.
Stemming goedkeuring jaarverslag 2018
o Nee: 0
o Onthouding: 0
o Ja: 41
Het jaarverslag 2018 wordt unaniem goedgekeurd.
3. Goedkeuring jaaractieplan 2019
De vergadervoorzitter gaat over tot stemming.
Stemming goedkeuring jaaractieplan 2018
o Nee: 0
o Onthouding: 0
o Ja: 41
Het jaaractieplan 2019 wordt unaniem goedgekeurd.
4. Goedkeuring begroting 2019
De clubs hebben via de post een begroting gekregen, maar in de enveloppe zit een nieuwe
versie. Op het moment van het versturen van de post was er nog geen info van Sport
Vlaanderen over de subsidies topsport. Intussen hebben wij deze info wel gekregen en
willen we de algemene vergadering de aangepaste begroting voorleggen. Aangezien het
gaat over subsidies, werd het totale bedrag van de begroting aangepast, zowel bij de
inkomsten als bij de uitgaven. Verder werd er geen aanpassing gedaan. Dit geld ook voor
de lange termijn begroting 2019-2020.
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De vraag wordt gesteld waarom er bij de wedstrijden klei wel inkomsten staan? Hier
worden inschrijvingsgelden betaald. In de begroting is bij de PK’s een gecumuleerd
bedrag opgenomen enkel bij de kosten terwijl dit bij de wedstrijden klei zowel de kosten
als opbrengsten opgenomen worden. Dit wordt aangepast naar volgend jaar toe.
De vergadervoorzitter gaat over tot stemming.
Stemming begroting 2019
o Nee: 0
o Onthouding: 0
o Ja: 41
De begroting van het jaar 2019 wordt unaniem goedgekeurd.
5. Goedkeuring beleid 2019-2020
De vergadervoorzitter gaat over tot stemming.
Stemming goedkeuring beleid 2019-2020
o Nee: 0
o Onthouding: 0
o Ja: 41
Het beleid voor 2019 – 2020 wordt unaniem goedgekeurd.
6. Goedkeuring lange termijn financiële planning (2019-2020)
De vergadervoorzitter gaat over tot stemming.
Stemming goedkeuring jaarverslag 2018
o Nee: 0
o Onthouding: 0
o Ja: 41
De lange termijn financiële planning wordt unaniem goedgekeurd.
11. Benoeming rekeningtoezichters en plaatsvervangende rekeningtoezichters
Zoals elk jaar worden er conform het Huishoudelijk Reglement twee rekeningtoezichters en
één reserve aangesteld. Joris Vandenhove en Nicole Marien-De Laet stellen zich kandidaat.
Marcel De Raeve stelt zich kandidaat als reserve rekeningtoezichter.
12. Voorstellen van de kandidaturen voor de opengestelde functies:
1. Vertegenwoordigers kleischieten
 Vertegenwoordiger 1 Suzy Boons
 Woont te Berlaar, nabijheid van Lier
 Lesgeefster in het lager secundair onderwijs te Nijlen
 Baat samen met haar echtgenoot en 3 zonen een schietclub kleischieten
uit te Noorderwijk (Tir der Kempen)
 Kandidatuur gesteld omwille van contact met de leden van de club
 Zet zich graag in voor de sportschutter.


Vertegenwoordiger 2 Walter De Raeymaecker: zelf niet aanwezig, korte
toelichting door Jim Geerts
 52 jaar, wonende te Aartselaar
 Schietsport leren kennen via zijn vader zaliger (skeet)
 Voornamelijk kleischieten maar ook sporadisch doelschieten
 Doet onderhoud van de machines in Bauffe
 Organiseert wedstrijden in de verschillende klei disciplines
 Geeft soms ook initiaties klei -en of doelschieten
 Zijn ervaring kan een meerwaarde zijn voor VSK
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13. Verkiezingen
Dit gebeurt via een geheime schriftelijke stemming door middel van het gele stembriefje.
Hierbij moet achter de persoon ja of nee aangekruist worden.
1. Vertegenwoordiger 1 kleischieten: Suzy Boons
2. Vertegenwoordiger 2 kleischieten: Walter De Raeymaecker
14. Toelichting van VSK
1. Verwerking SSL, Val, hernieuwingen
Vorig jaar werd erop de algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen dat
alles i.v.m. sportschutterslicenties via de clubs zou moeten gaan. Al snel werd duidelijk
dat niet alle club zich hier in konden vinden. Dat is dan ook de reden dat er tijdens deze
vergadering een overzicht gegeven wordt van de huidige manier van werken en er in de
enveloppe een formulier zit met de verschillende opties die mogelijk zijn zodat elke club
kan doorgegeven voor welke op zij kiest. Het is de bedoeling dat de persoon die de
verwerking van de SSL doet, dit formulier invult in samenspraak met de club en dit via
de bij gevoegde gefrankeerde enveloppe aan VSK bezorgd.

Voorlopige SSL

Definitieve SSL

Doelschieten

Kleischieten

Aanvraag
Betaling
Factuur

CLUB

Aanvraag: club of VSK
Betaling: club of VSK
Factuur: voldaan naar club

Aanvraag
Betaling
Factuur

CLUB

Aanvraag: club of VSK
Betaling: club of VSK
Factuur: voldaan naar club

Aanvullingen

Aanvraag via club of
individueel; gratis

Aanvraag via club of VSK

Valideringen

Aanvraag via VSK

Aanvraag via VSK

Hernieuwingen

Aanvraag
Betaling
Factuur
Uitwisseling

Aanvraag
Betaling
Factuur
uitwisseling

Duplicaten

CLUB

Via club of VSK

via club of VSK

Via club of VSK

Er zijn 3 opties:
OPTIE 1

OPTIE 2

OPTIE 3

VL SSL

CLUB

VSK

CLUB

DEF SSL

CLUB

VSK

CLUB

Aanvullingen

CLUB

VSK

CLUB

Valideringen

CLUB

VSK

VSK

Hernieuwingen

CLUB

VSK

CLUB

Duplicaten

CLUB

VSK

VSK

Nadat de clubs hebben doorgegeven voor welke optie zij kiezen, zal VSK de nodige
aanpassingen doen in het Intern Reglement en de VL documenten.
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2. Verzekering niet leden tijdens VSK activiteiten
In de enveloppe zit een formulier dat gebruikt kan worden voor NIET VSK leden die
deelnemen aan VSK-activiteiten. Dit formulier werd in eerste instantie ontwikkeld voor
de hantering en schietproeven, omdat wij vaststellen dat er veel leden van Fros deelnemen
aan onze proeven. Via hun Fros verzekering zijn zij niet verzekerd. Ook voor wedstrijden
(club) werd ons gemeld dat er soms niet leden wensen deel te nemen. Hier kan dit
formulier voor gebruikt worden. Er mag een bedrag van 2 euro voor gevraagd worden,
die de club mag behouden. Voor de H en S proeven wordt dit bedrag mee doorgestort aan
de federatie. De originele formulieren (witte) moeten aan VSK gestuurd worden bij een
volgende zending en uiterlijk voor 31/12 van het lopende jaar.
3. Flowchart sportschutterslicenties
Naar aanleiding van een clubbezoek werd de vraag gesteld om een stappenplan
sportschutterslicenties uit te werken. Dit werd dan ook gedaan en voor de clubs
beschikbaar gemaakt.
15. Bekendmaking van de stemmingen
Stemming vertegenwoordiger 1: Suzy Boons
o Nee: 4
o Ongeldig: 1
o Ja: 36
Stemming vertegenwoordiger 2: Walter De Raeymaecker
o Nee: 5
o Ongeldig: 1
o Ja: 35
Suzy Boons en Walter De Raeymaecker worden aangesteld als vertegenwoordiger
kleischieten in de raad van bestuur.
De vergadervoorzitter sluit de algemene vergadering.

Jaak Peeters
Secretaris-Generaal

Martine Donckers
Administratief directeur VSK vzw
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