VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL
Vereniging zonder winstoogmerk
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Erkend door Sport Vlaanderen

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VSK VZW 19 maart 2017
Aanwezige clubs:
De volgende aangesloten clubs met stemrecht zijn aanwezig:
Doelschieten:
Provincie Vlaams-Brabant en Brussel (2):
Schuttersclub Union Ruisbroek vzw, Schuttersclub Paul van Asbroek vzw
Provincie Antwerpen (7):
Verenigde Schutters Zilverberg vzw, Persawa, Politie schutterskring Mechelen vzw, Magnums vzw,
Polderschutters, Spirit Shooting team vzw, Shooting World
Provincie Limburg (5):
Haspengouwse Karabijn Pistoolschutters, Sakal Genk vzw, Schuttersvereniging Tongria, Trigger vzw,
Sint-Truidense Karabijn- en pistoolschutters vzw
Provincie West-Vlaanderen (7):
Derby Schutters, Koninklijke Schuttersvereniging Sint-Pieters-Roos, Sint Hubertusschutters,
Koninklijke schuttersgilde Sint Barbara Gullegem, Sint-Barnabas Schutters Vereniging Zwevegem,
Nieuwpoortse Wapensportkring vzw, S.V De Schutterij.be
Provincie Oost-Vlaanderen (8)
Club Der X, Karabijnclub Dingo, Leieschutters, P.R.K.G. Derby Schutters vzw, Bayard Shooting
Club, Pistoolschutters SCK Gent, Colt 45, Faversham Flanders
Doel- en kleischieten (3):
Provincie Vlaams-Brabant en Brussel: Keep-Korrel Shootteam
Provincie Limburg: Schuttersvereniging Leopoldsburg vzw
Provincie Oost-Vlaanderen: Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen vzw
Kleischieten (2)
Elan, Club Clayshooting Belgium.
Volmachten werden gegeven door (9):
Provincie Vlaams-Brabant en Brussel: The Knights of the Holy Hearts
Provincie Antwerpen: Schuttersklub Klein Willebroek, Schuttersvereniging Het Loodje vzw
Provincie Limburg: Mikpunt
Provincie West-Vlaanderen: Vossenhul vzw, Shooting Olympic Oostende; Westkust Shooting Club
Provincie Oost-Vlaanderen: Pluto club vzw
Kleischieten: Trapschutters
Verontschuldigd doelschieten (4):
Provincie Vlaams-Brabant en Brussel:
Provincie Antwerpen:
Provincie Limburg: Kleiduif vrienden
Provincie West-Vlaanderen: Schuttersvereniging Sint-Michiel vzw, De jonge schutters –Veurne,
Provincie Oost-Vlaanderen: Pistoolschuttersklub Oudenaarde
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Aanwezigen Raad van Bestuur VSK: Daniel Creel, Jaak Peeters, Bettina Bal, Dirk Cuypers, Rik
Belien.
Agenda:
1. Verwelkoming
De plaatsvervangende voorzitter verwelkomt de aanwezigen en vat de agenda aan.
Als eerste worden en 5 waardebonnen ter waarde van 200,00 euro verloot tussen de aanwezige clubs

Hierbij de 5 clubs die een waardebon geloot hebben:
 025 Derby Schutters
 828 Clayshooting Belgium
 206 Kon. Kar. St.-Barbara Gullegem
 244 Nieuwpoortse Wapensportkring vzw
 440 Polderschutters.
De admin directeur overloopt wat er in de enveloppe zit.
2. Aanstellen stemopnemers
Conform het Huishoudelijk reglement moeten er drie stemopnemers aangeduid worden.
Aangezien er veel geteld moet worden, stellen we voor om er 5 aan te duiden. Volgende personen
worden aangesteld als stemopnemer:
 Dirk Bastyn
 Peter Demey
 Tony Swennen
 Danny Goris
 Peter Van Belleghem
Er wordt afgesproken dat Dirk en Danny niet de controle en telling doen bij de stemming waar zij
zelf bij betrokken zijn.
3. Controle verloop voorverkiezingen
• Aan 3 stemopnemers wordt gevraagd om een controle te doen op de voorverkiezing.
Dhr Peter Demey, Dirk Bastin en Tony Swennen controleren de voorverkiezing.
• Overzicht voorverkiezing
De admin directeur geeft toelichting aan de AV over de voorverkiezing.
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Provincie
01

aantal clubs
13

02

15

03

14

aantal
stemmingen
9
8

12

%

naam
69,23
53,33

85,71

21

09

25

klei

21

13

17
7

61,90

68,00
33,33

Nee

Danny Merckaert

7

2

Dirk Cuypers

6

3

Danny Goris

5

Paul Thirion

3

Dirk Cuypers

8

Ludo Simoens

0

9

3

Kandidatuur

gestopt

Dirk Cuypers

12

0

Ellen Demey

13

0

Dirk Dujardin

Kandidatuur

Te laat

Dirk Cuypers

13

0

Daniel creel

15

2

Dirk Cuypers

16

1

Artur van der AA

7

0

Ludo Verbelen

7

0

Rik Belien

6

1

Armand Hommers
08

ja

4. Overzicht leden
Melding ontslag en aansluiting leden
– Ontslag van
• 163 Karabijnschuttersclub - De Schutters der Vlaamse Ardennen
• 292 Sportvereniging Leeuwen
• 468 Belgian Air Shooters vzw
– Aansluiting van
• 846 Kleiduif Vrienden
5. Verslag van de ombuds
De ombudspersoon Mevr. Anne-Marie Meerpoel brengt haar verslag over 2016.
Beste bestuursleden, clubverantwoordelijken of hun vertegenwoordigers, maar vooral beste vrienden,
Reeds 7 jaar geleden – maart 2010 – nam ik voor het eerst de taak van ombudsvrouw op mij. Niet alle jaren
waren even makkelijk, maar toch heeft de “research” i.v.m. deze functie mij steeds aangetrokken en weten
te boeien.
Tijdens de eerste jaren kreeg ik de meeste vragen i.v.m. de sportschutterslicentie. Nu lijkt het alsof iedereen
hiermee vertrouwd is geraakt.
De laatste jaren worden de vragen naar mij toe veel gevarieerder, al blijf ik voor velen nog steeds meer een
inlichtingendienst dan een problemsolver.
Wat ik ook wel wil vermelden is dat alle vragen door mij behandeld worden of doorgestuurd naar de
betrokken diensten of personen, teneinde tot een positieve oplossing te komen waarin ieder zich vinden kan.
Verder staat er mij niets anders te doen dan u allen te danken voor het in mij gesteld vertrouwen en hoop in
de toekomst verder te kunnen bijdragen tot een VSK met tevreden leden en vooral beloftevolle schutters.
Daar doen wij het toch voor!
Dus, blijf niet met problematiek i.v.m. onze sport zitten, maar durf uw vragen te stellen en durf zeker
hiervoor een beroep te doen op mijn diensten.
Dat was het dan wat mijn verslag 2016 betrof en er rest mij enkel nog u te danken voor uw aandacht.
Uw ombudsvrouw, Anne-Marie Meerpoel
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6. Verslag van de coördinator van de tuchtcommissie
Dhr. Patrick Vandenhove coördinator van de tuchtcommissie brengt verslag uit over de werking van
2016.
“Het verslag is zeer kort. Iedereen was braaf. Er zijn geen strafbare feiten gebeurd.
Anders gezegd, zoals altijd.”
7. Verslag van de coördinator voor de hantering – en schietproeven
Dhr. André Hoogewys coördinator voor de schiet- en hanteringsproeven brengt verslag uit over de
werking van 2016.
– Nog steeds geen nieuw programma, er wordt gekeken naar een andere oplossing.
– Geen noemenswaardige problemen in de verschillende provinciën.
“Wat staat er te gebeuren in 2017:
- Er wordt gekeken voor extra examinatoren voor de Provinciën die er nodig hebben.
- Kleine verandering in de minimale vereisten van een schietstand, vroeger moest de stand
minimaal 25 meter lengte hebben, ik wil dit terug brengen tot 10 à 12 meter zodoende kunnen
de kleine clubs ook testen laten doen bij hun (mits gebruik van gereduceerde ciebels)
- Een bijscholing voor de examinatoren is in voorbereiding, deze zal verplicht te volgen zijn.
- Naar de clubs toe, enige input van voorstellen en of opmerkingen zijn steeds welkom”

Een overzicht van de getallen de H&S:

Een overzicht van de getallen de H&S
- Doel: 21 verschillende clubs
- Klei :6 verschillende clubs
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8. Financieel verslag
8.1. Verslag
Budget – Reëel VSK 2016
Kosten

Budget

Reëel

Personeel

€

380.774,70

€

541.318,03

Bestuur

€

9.200,00

€

8.072,56

€

3.012,00

Lidgelden
Werking secretariaat

€

51.000,00

€

59.259,96

Boekhouding/Financiën

€

4.750,00

€

5.775,25

Sportschutterslicentie

€

15.000,00

€

47.843,33

H en S proeven

€

6.250,00

€

8.944,15

Tijdschrift

€

45.000,00

€

45.814,52

Imago

€

11.500,00

€

8.136,29

Tuchtcommissie

€

500,00

€

255,00

Ombudsman

€

750,00

€

390,83

Juridisch advies

€

4.000,00

€

Andere

€

22.300,00

€

subtotaal administratie

€

24.114,60

551.024,70

€

752.936,52

Kosten
Dirco doelschieten

Budget

Reëel

Voorzitter Dirco

€

30.299,19

€

49.701,52

Dir IW en Trainingscentrum

€

65.500,00

€

39.020,23

Directeur Sportpromotie

€

31.000,00

€

21.579,68

Directeur O&A

€

41.081,22

€

48.643,08

Directeur Techn Regl

€

14.033,00

€

8.502,56

Directeur A&E

€

3.865,00

€

22.912,36

subtotaal doelschieten
Dirco kleischieten

€

185.778,41

Budget
€

20.350,00

€

21.203,99

Directeur Jacht

€

2.800,00

€

5.189,30

Directeur Skeet

€

4.700,00

€

9.849,52

Directeur Wei

€

2.700,00

€

683,65

Directeur Trap

€

2.700,00

€

Niet voorzien kosten 2015 Budts

€

3.500,00

€

subtotaal kleischieten

€
€

Personeel

Budget
€

40.426,46

3.500,00

36.750,00
773.553,11

18.000,00

€
€

€

€

-

€

983.722,41

Reëel

Bestuur
Lidgelden

190.359,43

Reëel

Voorzitter Dirco

Opbrengsten

€

336.600,00

€

213.519,87
403,98
341.245,80
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Werking secretariaat

€

8.755,85

Boekhouding/Financiën

€

12.500,00

€

3.662,54

Sportschutterslicentie
H en S proeven
Tijdschrift
Overheid

€
€
€
€

99.043,00
10.000,00
6.100,00
246.216,45

€
€
€
€

138.618,32
14.630,00
8.659,34
227.698,06

Varia

€

8.100,00

€

2.798,39

€

736.559,45

€

959.992,15

€

64.679,56

Opbrengsten
Voorzitter Dirco

€

12.000,00

Dir IW en Trainingsc
Dir Sportpromotie

€

Directeur A&E

20.008,66

€

2.985,00
€

14.990,18

€

1.654,03

€

19.381,77

€

8.540,97

€

198,54

€

19.914,07

34.993,66

Voorzitter Dirco
Directeur Skeet

€

€

494,28
3.680,00

€

2.000,00

€

€

2.000,00

€
€

Kosten

4.174,28

773.553,11

€

1.028.845,99

Opbrengsten
Reëel

Budget

Reëel

Subtotaal administratie

€

551.024,70

€

752.936,52

€

736.559,45 €

959.992,15

subtotaal doelschieten

€

185.778,41

€

190.359,43

€

34.993,66 €

64.679,56

subtotaal kleischieten

€

36.750,00

€

40.426,46

€

2.000,00 €

4.174,28

€

46.123,58

winst op het boekjaar
Totaal VSK vzw

€

773.553,11

Budget

€

1.028.845,99

€

773.553,11

€

1.028.845,99

8.2. Verslag van de rekeningtoezichter
Dhr. Jean Glenisson en André Hoogewys, aangesteld op de AV van 13/03/2016 en 20/11/2016
hebben op 20 februari 2017 de controle van de rekeningen uitgevoerd.
Op maandag 20 februari 2017 werden de rekeningen van de Vlaamse Schietsportkoepel vzw nagezien door
Jean Glenisson en André Hoogewys, aangesteld op de Algemene Vergadering van 13 maart 2016 en 20
november 2016.
De rekeningtoezichters kregen inzage in de bankafschriften, inkomende en uitgaande facturen,
stavingstukken vrijwilligers vergoedingen alsook de activa-passiva balans en de resultatenrekening
afgesloten op 31 december 2016.
De boeken en rekeningen werden gecontroleerd door middel van steekproeven. Er werden geen
onregelmatigheden gevonden.
Er werd vastgesteld dat de balans en resultatenrekening een getrouwe weergave van de huidige realiteit van
de vzw is.
We wensen VSK en voornamelijk Martine te bedanken voor hun medewerking.
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Wij stellen dus voor dat de voorgelegde balans en resultatenrekening door de Algemene Vergadering
wordt goedgekeurd en dat hierbij kwijting wordt gegeven aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de
rekeningen en boekhouding voor het boekjaar 2016.
Rekeningtoezichter
Jean Glenisson

Rekeningtoezichter
André Hoogewys

8.3. Goedkeuring balans, resultatenrekening 2016
De voorzitter vraagt te stemmen over de balans en resultatenrekening van 2016.
De stemopnemers tellen de stemmen
Er zijn 43 clubs officieel aangemeld. Eén club heeft middels handopsteking meegestemd en had
zich niet voor de vergadering aangemeld op de aanwezigheidslijst. Deze stem wordt niet
meegenomen.
Er namen 43 clubs deel aan de stemming:
Pro:43
Contra: 0
Onthouding: 0
De balans en resultatenrekening worden unaniem goedgekeurd.
8.4. Kwijting Raad van Bestuur werkingsjaar 2016
De voorzitter vraagt te stemmen over de kwijting van de raad van bestuur voor het werkingsjaar
2016.
De stemopnemers tellen de stemmen
Er namen 43 clubs deel aan de stemming:
Pro:43
Contra:0
Onthouding:0
De kwijting worden unaniem goedgekeurd.
8.5. Goedkeuring jaarverslag 2016
Het jaarverslag werd dit jaar reeds op voorhand aan de club gestuurd.
De voorzitter vraagt te stemmen over de goedkeuring jaarverslag 2016.
De stemopnemers tellen de stemmen
Er namen 43 clubs deel aan de stemming
Pro: 43
Contra:0
Onthouding:0
8.6. Goedkeuring beleid 2017 – 2020
Introductie
- VSK gaat voor een meer open beleid. Daarom werd dit jaar een aantal documenten reeds op
voorhand gestuurd: financieel verslag, jaaractieplan, beleid 2017-2020 en actieplan 2017
- Een groot onderdeel van het nieuwe decreet is “Goed bestuur”
o Dit gedeelte wordt onderverdeeld in harde en zachte indicatoren.
o Het al dan niet uitvoeren van de harde indicatoren heeft een invloed op de de
subsidies die je als federatie kan ontvangen. De admin dir geeft een korte toelichting
over de subsidiering van het nieuwe decreet.
o Tijdens de AV van november hebben we reeds meegedeeld dat er over de harde
indicatoren beslist gaat worden door de AV
- De harde indicatoren worden overlopen. De clubs wordt gevraagd per indicator een ja/nee
stem uit te brengen.
- Na de stemming worden de formulieren opgehaald. De resultaten van de stemming worden
hier tussen de toelichting opgenomen.
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Er namen 42 clubs deel aan de stemming.
Onder elk punt staat het resultaat van de stemming:
o Kolom 1: ja
o Kolom 2: nee
o Kolom 3: onthouding
Ja
Nee
Onthouding

Dimensie 1: Transparantie:
- 1.1
o Publiceert statuten, Intern Reglement, organogram en sportregels op website
42
0
0
o Document voor iedereen toegankelijk
21
20
1
- 1.2.
o Publiceert beleidsplan op website
39
3
0
o Voor iedereen toegankelijk
25
17
0
- 1.3.
o Publiceert meest recente jaarverslag
38
2
2
o Van de 4 voorgaande jaren
34
7
1
o Voor iedereen toegankelijk
22
20
0
- 1.4.
o Publiceert publieke versie notulen Rvb op website
31
10
1
o Notulen samenvatting van bespreking en beslissing
31
10
1
o Alle vergaderingen Rvb voorbije 12 maanden
27
15
0
- 1.5.
o Publiceert notulen en resultaten stemming AV op website
40
2
0
o Notulen samenvatting van bespreking en resultaat stemming
37
3
2
o Voor de afgelopen 4 jaar
32
8
2
- 1.6.
o Website, actuele samenstelling Rvb
39
2
1
o Start- en einddatum mandaat vermelden
40
0
2
o Aantal en duur van de voorgaande mandaten
34
5
3
- 1.7. Rapporteert via jaarverslag op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de
bestuurders vergoedingen en voordelen in natura
36
6
0
- 1.8. Rapporteert via jaarverslag over belangenconflicten en beslissingen hierover
34
8
0
VSK vzw - Boomgaardstraat 22 bus 7, 2600 Berchem - T 03 286 07 25 - F 03 286 07 26 - e-mail: vsk@sportschieten.be
www.sportschieten.be - Ondernemingsnr. 0436 786 644
(versie 13/12/2016)

9
-

1.9.
o Rapporteert jaarverslag over omgaan code goed bestuur
40
2
0
o Indien afwijking, wordt dit toegelicht
37
4
1
o Jaarverslag wijzigingen Rvb afgelopen 12 maanden
40
1
1

Dimensie 2: Democratie:
- 2.1
o Document: per bestuursfunctie de bestuurstaken, verantwoordelijkheden, gevraagde
achtergrond en competenties
38
3
1
o Worden deze profielen gemotiveerd?
38
2
2
o Zijn deze goedgekeurd door de AV
38
2
2
o Document: bepaalt dat Rvb de reële en gewenste profielen periodiek evalueert?
36
4
2
- 2.2
o Procedure opstellen van de agenda, verloop vergadering, goedkeuring besluiten
38
2
2
o Document: procedure toezichthoudende rol voorzitter
39
2
1
- 2.3. Document: quorum AV en Rvb
39
1
2
- 2.4. Termijn bestuurders maximum 12 jaar
39
2
1
- 2.5. Rooster aan – en aftreden bestuurders en slecht gedeeltelijk vervangen
40
1
1
- 2.6. Vergadert Rvb 5 keer per jaar
40
1
1
- 2.7.
o Document: gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe bestuurder
38
1
3
o Is er een individueel gesprek met de voorzitter van de Raad van bestuur
37
1
4
o Ontvangt nieuwe bestuurder benoemingsbrief
39
1
2
o Ontvangt nieuwe bestuurder exemplaar statuten, intern reglement en
meerjarenbeleidsplan
39
0
3
- 2.8. Vertegenwoordigt de AV alle leden
41
0
1
- 2.9. Statuten opgenomen dat binnen de grenzen van de organisatie geen zelfstandige of
autonome entiteiten bestaan die een eigen beleid kunnen bepalen, dat afwijkt van het door de
AV en Rvb vastgelegde beleid.
40
1
1
Dimensie 3: Interne verantwoording en controle
- 3.1. Document: afbakening taken en bevoegdheden tussen Rvb, AV, directie en comités
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41
-

-

-

-

-

-

-

1

0

3.2
o Functie voorzitter en directeur niet gecumuleerd
36
5
1
o Statuten verbieden cumulatie voorzitter en directeur
37
4
1
3.3. Statuten welke onverenigbaarheden er zijn met lidmaatschap van de Rvb
38
1
3
3.4
o Document: taken, verantwoordelijkheden bevoegdheden en relatie met de RVB
betreffende de directeur
40
1
1
o Indien meerdere directeursfuncties zijn is er een onderverdeling
40
1
1
o Document: welke beslissing directie, welke Rvb
39
1
2
o Afsluiten contracten externe partijen, financiële grens gedefinieerd
39
1
2
3.5
o Voorbije 12 maand functioneringsgesprek met directeur door lid Rvb (incl verslag)
37
5
0
o Werd verslag goedgekeurd op Rvb
37
4
1
3.6.
o Meerjarenbeleidsplan met visie, missie en strategie goedgekeurd door AV
41
1
0
o Door AV goedgekeurd jaarplan
40
1
1
o Door AV goedgekeurd jaarbegroting
42
0
0
3.7
o Één onafhankelijk en deskundig persoon financieel beleid
42
0
0
o Document: werking, taken en samenstelling financieel of auditcomité
41
1
0
o Werd door financieel of auditcomité jaarrekening goedgekeurd
40
1
1
3.8. Verslag zelfevaluatie door Rvb afgelopen jaar
41
1
0
3.9.
o Gedragscode voor bestuurders, directie en personeel
42
0
0
o Bevat code: verplichting integer te handelen, onkostenregeling, geschenkenregeling,
regels inzake belangenvermenging
40
1
1
o Code ondertekend door alle leden Rvb, directie en personeel
39
1
2
o Is iedereen op de hoogte van deze code
39
1
2
3.10.
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-

o Document: procedure belangenconflicten
40
1
1
o Worden belangenconflicten gemeld, en commerciële transacties op voorhand met een
belangenconflict op voorhand goedgekeurd door Rvb
41
0
1
o Leden Rvb niet meebeslissen indien er een belangenconflict is
38
2
2
3.11
o Document: werkplan en vergaderschema Rvb
41
0
1
o Voorziet vergaderschema:
 Vastleggen begroting
 Jaarrekening
 Beleidsplan
 Jaarverslag
 Jaarlijkse zelfevaluatie
 Evaluatie directie
 Bespreking en evaluatie governance
 Voorbereiding AV
39
0
3

De stemopnemers halen de stembrieven op.
De admin directeur geeft nog info over de zachte indicatoren:
VSK zal tussen 2017-2020 inzetten op volgende zachte indicatoren:
- 1. De organisatie publiceert een jaarverslag (3)
- 2. De organisatie rapporteert over het omgaan met de code goed bestuur (4)
- 3. De website vermeldt basisinformatie van de aangesloten clubs (4)
- 4. De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen (4)
- 9. De organisatie heeft een gedragscode (3)
- 13. De Rvb delegeert op gepaste wijze taken aan comités (4)
8.7. Goedkeuring begroting 2017
BUDGET VSK 2017
Kosten

Opbrengsten

Personeel

€

345.102,15

Bestuur

€

8.200,00

Lidgelden

€

8.000,00

Werking secretariaat

€

Boekhouding/Financiën

€

Sportschutterslicentie

€

H en S proeven

€

9.500,00

Tijdschrift

€

45.000,00

Clubondersteuning

€

10.000,00

Tuchtcommissie

€

500,00

Ombuds

€

750,00

Juridisch advies

€

4.000,00

Andere

€

22.500,00

subtotaal administratie

€

63.250,00
5.000,00
13.000,00

534.802,15

Personeel

€

10.000,00

Lidgelden

€

347.600,00

Overheid

€

200.000,00

Boekhouding/Financiën

€

10.000,00

Sportschutterslicentie

€

122.584,25

H en S proeven

€

10.000,00

Tijdschrift

€

6.100,00

Varia

€

5.500,00

€

711.784,25
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BUDGET VSK 2017
Kosten
Dirco doelschieten
Voorzitter Dirco
Internationale wedstrijden &
Trainingscentrum
Sportpromotie
Organisatie & Arbitrage
Techn reglementen & A&A
Acommodatie & Evenementen
subtotaal doelschieten

Dirco kleischieten
Voorzitter Dirco
Jachtparcours
Skeet
Weischietingen
Trap
subtotaal kleischieten

Opbrengsten
€
€
€
€
€
€
€

€
€

30.800,00

Voorzitter Dirco

80.500,00
31.000,00

IW & Trainingscentrum
Sportpromotie

€
€

€

15.000,00
20.582,96

14.000,00
4.000,00
202.300,00

A&E

€
€

2.985,00
50.067,96

49.750,00
2.500,00
4.500,00

Voorzitter Dirco

€

35.000,00

Skeet

€

2.000,00

€
€

37.000,00
798.852,21

2.500,00
2.500,00
61.750,00
798.852,15

Opbrengsten

Kosten
Subtotaal administratie

€

11.500,00

42.000,00

€
€
€

€
€

534.802,15

€

711.784,25

subtotaal doelschieten

€

202.300,00

€

50.067,96

subtotaal kleischieten

€

61.750,00

€

37.000,00

Totaal VSK vzw

€

798.852,15

€

798.852,21

De voorzitter vraagt te stemmen over de begroting 2017.
De stemopnemers tellen de stemmen
Er namen 43 clubs deel aan de stemming
Pro:43
Contra:0
Onthouding:0

8.8. Goedkeuring beslissing bestemd fonds VSK-voertuig
Voorstel tot het aanleggen van een bestemd fonds, voertuig VSK voor binnen 3 a 4 jaar.
– Huidige leasing is op 12/04/2017 afgelopen
– VSK koopt voertuig aan. Aankoop wordt afgeschreven over 3 jaar
– Voorstel om al een bestemd fonds aan te leggen voor wanneer dit voortuig versleten is.
De voorzitter vraagt te stemmen over de goedkeuring jaarverslag 2016.
De stemopnemers tellen de stemmen
Er namen 43 clubs deel aan de stemming
Pro: 38
Contra: 1
Onthouding: 4

9. Benoeming rekeningtoezichters
De volgende personen worden conform de reglementen van VSK aangesteld als rekeningtoezichters
(2) en plaatsvervangende rekeningtoezichters (1) aangeduid.
Rekeningtoezichters:
- André Hoogewys
- Anja Hellemans
Reserve rekeningtoezichter
- Geert Vannieuwenhuyse
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10. Voorstellen kandidaturen Rvb
Bestuurder provincie: Vlaams-Brabant
Danny Merckaert
– Geboren te Galmaarden op 12/01/1960
– Gehuwd met Kindekens Marina
– Gepensioneerd Treinbegeleider NMBS
– Studies:
• A2 Openbare Werken, Beenhouwer Traiteur
– Momenteel opleiding Bakker – Banketbakker.
– Provinciaal Coördinator Hanterings- en Schietproeven Vlaams-Brabant
– Initiator Jeugdsportbegeleider Pistoolschieten, Vlaamse Trainerschool
– Stichter en Voorzitter van Keep Korrel Shootteam vzw.
Bestuurder provincie: Antwerpen
Danny Goris
– Reeds 11 jaar actief als sportschutter, eerste jaren als geweerschutter, voornamelijk
Benchrest, laatste jaren als luchtpistoolschutter.
– Al 4 jaar actief als verantwoordelijke voor de Provincie Antwerpen.
– Heel graag verder inzetten in de Raad van
Bestuur om de goede werking van VSK te behouden.
Bestuurder provincie: Limburg
Ludo Simoens
– 57 jaar
– Woonachtig in Meeuwen-Gruitrode
– Gehuwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen
– Secretaris van TRIGGER vzw
– Sportschutter sinds 1998, actief deelnemer aan provinciale, landelijke en nationale
kampioenschappen.
– Instructeur B Pistoolschieten – Initiator Karabijnschieten
– In het verleden Nationaal scheidsrechter, Directeur Organisatie & Arbitrage en Voorzitter
Directiecomité Doelschieten bij VSK
– Ruime kennis van de Wapenwet en het Sportschuttertsdecreet
Bestuurder provincie: West-Vlaanderen
Ellen Demey
– 16 jaar sportschutter
– Heeft naast competitie-ervaring ook de nodige praktijkervaring als directeur sportpromotie
binnen het dirco doelschieten.
– Provinciaal verantwoordelijke sportpromotie en arbiter.
– Van opleiding jurist en in het professioneel leven
komt ze vaak in aanraking met beleidswerk.
– 2 zaken die uitermate interessant zijn voor een
lid van een raad van bestuur.
Bestuurder provincie: Oost-Vlaanderen
Daniel Creel
– 62 jaar, gepensioneerd, dus fulltime met schietsport bezig,
– Afgelopen jaar, plaatsvervangend voorzitter
– 17 jaar voorzitter van Derby Schutters vzw te Waarschoot - Oost-Vlaanderen
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39 jaar sportschutter, examinator in Oost-Vlaanderen en arbiters
Afgelopen jaar met de huidige ploeg op een constructieve manier proberen samenwerken
wat naar zijn oordeel meestal wel is gelukt,
Goede relatie opgebouwd met de meeste clubs
De meeste kandidaten die vandaag dienen gekozen te
worden komen hem heel bekend voor, dus ook daar ziet
hij de toekomst van VSK wel zitten.

Bestuurder klei 1
Arthur Louis Van der Aa.
– Geboren te Kapelle op den Bos op 23-10-1941.
– Woont in (West-)MALLE, Antwerpsesteenweg 409,
– Actief als huisdokter in Westmalle van 1966 tot 2014.
– Vader van één zoon en vier dochters, en grootvader van 7 kleinkinderen
– Levenspartner: Maria Van Hoof met één dochter en twee kleinkinderen.
– Aanvang sportschutterscarrière (skeet): op 44-jarige
leeftijd in 1985.
– Voorzitter van Elan Skeet Club vzw sedert januari 1992.
– Directeur Skeet Vlaanderen: van 1996 tot 2014
– Adjunct- directeur Skeet sedert 2014.
Bestuurder klei 2
Ludo Verbelen
– Gehuwd - 66 jaar
– Gepensioneerd, in een vroeger leven bankier en directielid van een Belgische grootbank
– Sinds 2010 lid van het dirco klei
– Directeur jachtparcours
– Sinds 2010 bestuurder bij de Belgische Federatie Kleischieten
– Secretaris van de Nationale Commissie
Jachtparcours en verantwoordelijk voor de
organisatie van de federatiewedstrijden
Jachtparcours en Compak Sporting.
Bestuurder voorzitter dirco doel
Dirk Cuypers
– Na het ontslag van Ludo Simoens werd hij verkozen tot voorzitter Dirco Doel.
– In januari terug kandidaat gesteld voor deze functie.
– Ondertussen werden jullie op de hoogte gesteld dat Dirk op doktersadvies voor een tijdje
een stap terug heeft gedaan. Deze problemen zijn nog niet volledig opgelost maar hij gaat
er wel vanuit dat dit van voorbijgaande aard is.
– Daar er geen andere kandidatuur is binnen gekomen voor deze functie wens hij zijn
kandidatuur te behouden maar
vraagt het akkoord van de AV dat indien hij terug
verkozen zou worden Mevr Ellen Demey hem zal verder vervangen tot hij de functie terug
kan opnemen.
– Bedankt voor uw begrip
Bestuurder voorzitter dirco klei
Henri Belien
– Geboren te Hamont (Limburg) op 17/03/1956.
– Weduwnaar met één zoon Willem.
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Industrieel ingenieur electro - mechanica (De Nayer Mechelen) en burgerlijk ingenieur
elektrotechniek en werktuigkunde (KUL). Vroeger assistent en onderzoeker aan de KUL in
de departementen metaalkunde en PMA (productie- machinebouw – automatisatie). Nu
werkzaam als seniorconsultant engineer bij SIRRIS, het advies en onderzoekscentrum van
AGORIA, in de domeinen automatisatie en robotica.
Sinds 1990 actief in de werking van FKVL, FBTC/BFK en
VSK in diverse functies zijnde penningmeester, directeur jachtparkoers en Compak, tot
2016 voorzitter van het
dirco klei en nationaal voorzitter nu nationaal
ondervoorzitter en sinds 2014 lid van de RVB van VSK.

Bestuurder secretaris-generaal
Jaak Peeters
– Geboren op 8 april 1962
– Studies: grafische vormgeving
– Gehuwd met Karine Vanlee
– Trotse vader van één dochter: Jana
– Beroep: zelfstandig
– 40 jaar sportschutter
– Secretaris-Generaal VSK sinds 2011
Samen voor de Vlaamse Sportschutter!
Bestuurder penningmeester
Bettina Bal
– Echtgenote van Dirk Cuypers.
– Professionele ervaring ertoe aangezet kandidatuur te stellen.
– Al 30 jaar tewerkgesteld als beoefenaar van een cijferberoep namelijk boekhouder.
– Van opleiding licentiate in de handels- en financiële wetenschappen richting accountancy.
– Sinds 2002 pistoolschutter
– Club Spirit Shooting Team, reeds 5 jaar penningmeester.
– Na de vorige verkiezing in november vorig jaar, reeds enige ervaring opgedaan als
penningmeester mede door de nodige ondersteuning van onze administratief directeur ,
waarvoor ze haar zeer dankbaar is.
– De verstandhouding met de andere leden van de Raad Van Bestuur
verliepen steeds vlot.
– Indien opnieuw verkozen, functie met de meeste zorgen en correctheid uitvoeren.
Ombuds
Anne Marie Meerpoel
– Mijn naam is Anne-Marie Meerpoel, 64 jaar jong en woonachtig te Middelkerke.
– Sedert 2010 ombudsvrouw bij VSK.
– Secretaris bij schuttersvereniging “De Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen”.
– Initiator (VTS) pistool en geweer en in die functie actief als trainer bij KVSG
(Trainingcentrum 3).
– Examinator theoretische en praktische proeven tot het bekomen van de SSL in de
provincies Oost- Vlaanderen
en Vlaams-Brabant.
– Actief sportschutter en meermaals Belgisch Kampioene
in diverse disciplines pistool.
Coördinator tuchtcommissie
Twee kandidaturen ingediend:
– Johan Motmans
VSK vzw - Boomgaardstraat 22 bus 7, 2600 Berchem - T 03 286 07 25 - F 03 286 07 26 - e-mail: vsk@sportschieten.be
www.sportschieten.be - Ondernemingsnr. 0436 786 644
(versie 13/12/2016)

16
– Patrick Vandenhove
Kennis test afgelegd op 14/03/2017
– 17 schriftelijke vragen (multiple choice)
– 3 mondelinge vragen
– Johan Motmans, geslaagd met 90%
Op 14/03/2017 heeft Patrick zijn kandidatuur ingetrokken.
Coördinator tuchtcommissie
Johan Motmans
– 53 jaar
– Getrouwd, 3 kinderen.
– Tewerkgesteld bij de noodcentrale van de Politie in Limburg.
– Beoefen de schietsport recreatief sedert 1986 in de schuttersvereniging Tongria te
Tongeren.
– Sedert 2005 ben ik daar ook actief als secretaris.
– De functie van coördinator tucht ligt een beetje
in de richting van mijn werk en daarom
11. Verkiezingen
Bestuurder vanuit de provincie:
– Vlaams – Brabant
– Antwerpen
– Limburg
– West-Vlaanderen
– Oost-Vlaanderen
Bestuurders vanuit kleischieten:
– Klei bestuurder 1
– Klei bestuurder 2
Voorzitters van de dirco’s
– Dirco doelschieten
– Dirco kleischieten
Secretaris-generaal
Penningmeester
Ombudspersoon
Coördinator van de tuchtcommissie
Stemopnemers halen de stembrieven op.
12. Verkiezing leden tuchtcommissie
In 2016 heeft VSK een nieuw tuchtreglement opgesteld.
De leden van de tuchtcommissie worden door de raad van bestuur voorgesteld aan de AV, om aldaar
bekrachtigd te worden. Volgende personen wensen deel uit te maken van de tuchtcommissie:
– Alfons Fontaine
– Dirk Bastyn
– Luc Brees
Stemopnemers halen de stemmen op
13. Toelichting van VSK
Kalender weischietingen wordt weer samen met eerste tijdschrift aan de leden gestuurd.
– Met de verantwoordelijke weischieten werd afgesproken dat VSK volgend jaar de
informatie voor de kalender zal verzamelen.
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Op de website zal hiervoor een specifiek invulformulier geplaatst worden, waar alle nodige
info moet ingegeven worden.
De deadline zal eind januari zijn om opgenomen te worden in de flyer.

Oproep voor vrijwilligers die een stukje van de werking van het doelschieten mee willen uitbouwen.
– Nieuwe structuur, waarbij de voorzitter van het dirco doel een team kan samenstellen om
de werking vlot te laten verlopen.
– We willen gaan naar een ruim team met verschillende vrijwilligers met elk hun eigen
expertise.
– Kunnen engagementen zijn voor of achter de schermen.
– Indien geïnteresseerd, mail naar vzdoel@vsk.vlaanderen
Administratie:
– Twee nieuwsbrieven:
• Één met club info, intern te behandelen
• Één met activiteiten die doorgestuurd mag worden aan alle sportbeoefenaars.
• Activiteiten
mogen
hiervoor
doorgestuurd
worden
naar
STCTeam@sportschieten.be
– Algemene voorwaarden opgenomen op de rugzijde van de facturen.
Administratie:
– Sportschutterslicentie:
• Vanaf 16 april zullen verschillende van jullie leden hun hernieuwingsaanvraag
bezorgen voor de volgende 5-jaarlijkse controle.
• Het decreet verplicht ons om het voorgaande dossier terug te controleren
• Extra tijdelijk personeel om dit mee te verwerken
• Vaste team van bestuurders zullen de SSL blijven tekenen.
Rekenen op jullie begrip en medewerking
– Clubs die vzw zijn en software nodig hebben, kunnen deze goedkoper aanschaffen via
Socialware vzw
– Vzw-organisatie, die verenigingen uitrust met de technologie die ze nodig hebben om hun
maatschappelijke opdracht te vervullen
• Registreer
• Ontdek waarvoor u in aanmerking komt
• Bestel
www.socialware.be
– Studiedag sportschuttersdecreet:
Voor 20 VSK-clubbestuurders doet VSK een tussenkomst van 50 euro. (Factuur en
deelname attest aan VSK bezorgen)
– Aanvulling witte boek
De eerste aanvulling kan na de vergadering in ruil voor het formulier opgehaald worden bij
Saloua. Op het voorblad staat uitgelegd welke pagina’s vervangen moeten worden.
14. Bekendmaking van de stemmingen
Stemming Harde indicatoren
Alle harde indicatoren zijn aangenomen met meerderheid. Het detail van de verkiezing is
opgenomen in het verslag onder punt 8.6
Stemming leden raad van bestuur
Er namen 42 clubs deel aan de stemming
Naam
Danny Merckaert
Danny Goris

Ja
37
40

Nee
4
2

Onthouding
1
0
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Ludo Simoens
Ellen Demey
Daniel Creel
Arthur van der AA
Ludo Verbelen
Dirk Cuypers
Henri Belien
Jaak Peeters
Bettina Bal

28
36
39
35
33
36
32
38
40

14
6
3
7
9
6
10
3
2

0
0
0
0
0
0
0
1
0

Anne Marie Meerpoel

40

2

0

Stemming coördinator Tucht
Johan Motmans

28

13

1

Leden tuchtcommissie
Albert Fontaine
Dirk Bastin
Luc Brees

38
35
33

5
8
10

0
0
0

Stemming ombuds

De admin dir dankt Jaak en Ellen om in laatste instantie alle documenten ter voorbereiding van de AV
na te lezen, zodat deze tijdig nog verstuurd konden worden.
Daniel neemt het woord:
“Het is vandaag een jaar geleden dat ik hier als voorzitter de functie overnam van Luc Brees, ik
heb hier het afgelopen jaar een aantal mensen beter leren kennen en vooral leren waarderen voor
hun inzet, alvorens af te sluiten wil ik allen bedanken voor jullie inzet U als clubbestuurder die de
moeite neemt om hier aanwezig te zijn, het personeel en alle medewerkers en vrijwilligers van
VSK, de Bestuurders en Directeurs, Allen bedankt voor Uw inzet.
Maar 1 persoon steekt daar torenhoog bovenuit, met een nooit ophoudende inzet en steeds met
eenzelfde enthousiasme zo heb ik die beter leren kennen, en onlangs in een gesprek met Jaak
merkte ik dat ik in mijn bewondering niet alleen was, en als jullie het nog niet door hebben, ik heb
het over Martine, Martine kom er bij …. Voor al die keren dat wij het vergeten zijn “dank u wel” te
zeggen hebben wij hier een kleine attentie ….En als de zaal nu even wil rechtstaan en applaus
geven voor Martine… Bedankt Martine voor uw grenzeloze inzet.”
Daniel sluit de vergadering en bedankt voor uw aanwezigheid
Vlaams Schietsportkoepel,
Uw link naar het sportschieten!

Vergadervoorzitter

Secretaris-generaal

Daniel Creel

Jaak Peeters
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