VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL
Vereniging zonder winstoogmerk
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Erkend door Sport Vlaanderen

Aan de leden van de vzw VSK.
Berchem, 23 maart 2016.

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VSK 13 MAART 2016

Aanwezige clubs :
De volgende aangesloten clubs met stemrecht zijn aanwezig:
Doelschieten:
Provincie Vlaams-Brabant en Brussel (3):
De Strombeekse Scherpschutters, Schuttersclub Union Ruisbroek vzw, Schuttersclub Paul van Asbroek vzw,
Provincie Antwerpen(8) :
Verenigde Schutters Zilverberg vzw, Politie schutterskring Mechelen vzw, Magnums vzw,
Kempische
Schutters Vereniging, SV Het Loodje vzw, Polderschutters, Spirit Shooting team vzw, Shooting World.
Provincie Limburg (4):
Sakal Genk vzw, vzw Schuttersvereniging Tongria, Trigger vzw, Schuttersvereniging Leopoldsburg vzw.
Provincie West-Vlaanderen (6):
Derby Schutters, Vossenhul vzw, Koninklijke Karabijnschutters Sint Barbara Gullegem, Sint-Barnabas Schutters
Vereniging Zwevegem, Nieuwpoortse Wapensportkring vzw, Schuttersvereniging Sint-Michiel vzw.
Provincie Oost-Vlaanderen (8)
Club Der X, Royal Cody Ghent Rifle club, Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen vzw, Karabijnclub Dingo,
Leieschutters, P.R.K.G. Derby Schutters vzw, Bayard Shooting Club, Faversham Flanders.
Kleischieten (4)
Elan, Schuttersvereniging Leopoldsburg, Club Clayshooting Belgium, Koninklijke Vrijschutters
Geraardsbergen.
Volmachten werden gegeven door (7):
Provincie Vlaams-Brabant en Brussel: Leuvense Schuttersvereniging Olympika-Riposte vzw, Keep-Korrel
Shootteam
Provincie Antwerpen: /
Provincie Limburg: Turnhoutse Schuttersclub vzw, Belgian Air Shooters vzw.
Provincie West-Vlaanderen: S.V De Schutterij.be
Provincie Oost-Vlaanderen: Karabijnschutters De Uil, Rail Shooting Belgium.
Kleischieten: /
Verontschuldigd doelschieten (7):
Provincie Vlaams-Brabant en Brussel: Anderlechtse Sportschutterskring,
Provincie Antwerpen: Shooting Club Boom
Provincie Limburg: Haspengouwse Karabijn Pistoolschutters,Sint-Truidense Karabijn Pistoolschutters
Provincie West-Vlaanderen: /
Provincie Oost-Vlaanderen: Pistoolschutters Rijkswacht Gent, Pistoolschuttersklub Oudenaarde, Schietstand
pistoolschutters Ronse vzw

Aanwezigen Raad van Bestuur VSK: Jaak Peeters, Mathieu Boonen, Dirk Cuypers, Rik Beliën
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Agenda:
1.

Verwelkoming
De vergadervoorzitter Dhr Jaak Peeters verwelkomt de aanwezigen voor deze vergadering.
De vergadervoorzitter werd unaniem aangesteld door een beslissing van de Raad van Bestuur dd 2
maart 2016.

2.

Huldiging van de bestuurders die afgelopen werkingsjaar ontslag hebben genomen
 Net voor de Raad van Bestuur van 04/02/2016 heeft Dhr. Luc Brees zijn ontslag ingediend.
Graag willen wij hem huldigen voor zijn toegewijde inzet gedurende de 23 jaar verbonden aan
het bestuur van de schietsport. Een trofee en bloemen worden hem overhandigd.
 Na de algemene jaarvergadering vorig jaar, heeft Ludo Simoens zijn ontslag aangeboden.
Graag willen we ook Ludo huldigen voor de geleverde inzet. Ook hij krijgt een trofee en
bloemen.
 Dhr. Tony Swennen ontvangt het door hem behaalde ISSF diploma Coach “C” samen met een
boeket bloemen.
 Tussen de aanwezige clubs worden vijf waardecheques verloot. Deze cheques hebben een
waarde 200€.
De administratief directeur laat door onschuldige handen de trekking doen.
Dit zijn de winnende clubs:
 019 Club der X
 153 Sakal
 274 Tongria
 324 Bayard Shooting club
 828 CCB Klei

3. Aanstellen stemopnemers
Conform het huishoudelijk reglement worden er 3 stemopnemers aangeduid:
 Dirk Bastin
 Peter Demey
 Roos Versluys
4.

Overzicht leden (melding aansluiting en ontslag leden)
Volgende clubs worden als lid ontslagen
 454 De Roos
 465 Gunsmoke Plus
 842 CSC
Volgende nieuwe club wordt aanvaard als lid
 473 Westkust Shooting club

5.

Verslag van de ombudsvrouw Anne-Marie Meerpoel
De ombudsvrouw Mevr. Anne-Marie Meerpoel brengt verslag uit over het werkingsjaar 2015:
“Reeds 2 ambtstermijnen zitten er voor mij op.
Tijdens de voorbije jaren was het ene jaar al wat kalmer dan het andere.
Wanneer ik vorig jaar in mijn verslag kon spreken over een relatief kalm jaar, moet ik nu wel toegeven
dat het lijkt alsof er steeds meer schutters de weg naar de ombudsdienst hebben ontdekt. Ik moet er
echter bij vermelden dat een ombudsdienst voor sommigen geïnterpreteerd wordt als een infokanaal of
een 1207-dienst. In mijn antwoord aan die personen zal ik dan ook verwijzen naar de website van VSK
waarop veelal het antwoord op hun vragen terug te vinden is.
Een ombudsdienst is er in eerste instantie om met klachten of grieven terecht te kunnen en dan is het
de taak van de ombudsman of –vrouw om die aanklacht zo goed mogelijk te behandelen of door te
sturen naar de desbetreffende personen of diensten en zo alles verder op te volgen teneinde tot een
positieve oplossing te komen waarin ieder zich kan vinden.
Verder wil ik jullie danken voor het vertrouwen tijdens mijn voorbije ambtstermijnen en bij gebrek aan
opvolging, zal ik precies genoodzaakt zijn om dit verder te zetten en mij te richten op een toekomst met
tevreden en vooral beloftevolle schutters binnen onze organisatie.”
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6.

Verslag van de coördinator van de tuchtcommissies.
De coördinator van de tuchtcommissies Dhr Patrick Vandenhove brengt verslag uit over het
werkingsjaar 2015:
“Dhr. Patrick Vandenhove dankt de ombudsvrouw.
In 2015 is de coördinator, dankzij de goede werking van de ombudsvrouw bijna niet tussen moeten
komen. Hierdoor is het voor hem een vrij rustig jaar geweest. Dhr. Vandenhove heeft er ondertussen 2
ambtstermijnen opzitten, en ziet zich ook genoodzaakt dit verder te zetten bij gebrek aan opvolging.”

7.

Verslag van de coördinator voor de schiet –en hanteringsproeven.
De coördinator van de schiet – en hanteringsproeven Dhr André Hoogewys brengt verslag uit over het
werkingsjaar 2015:
“De coördinator overloopt de cijfers van het jaar 2015: aantal examensessies, examinatoren,
deelnemers en praktische en theoretische proeven. Ondanks alle verwachtingen in, is er toch nog een
kleine stijging waar te nemen. Dit kunnen we opmaken uit volgende cijfers:
Jaar
2014
2015

Examensessies
100
103

Deelnemers
990
1201

Examinatoren
320
353

Het nieuwe programma waar aan gewerkt wordt, is nog niet klaar. De voorziene gelijke werking in elke
Provincie is een beetje met een valse start van start gegaan, dit is intussen reeds gedeeltelijk
bijgestuurd.
Voordelen van voorinschrijven H&S sessies:
- Minder tijdverlies bij de start van de sessies (alle gegevens zijn normaal gezien op voorhand
ingetypt)
- Beter zicht over het aantal kandidaten dat verwacht wordt
- Beter zicht over het aantal benodigde examinatoren
- Geslaagde kandidaten moeten geen uur (of langer) meer wachten op hun attesten
Blijkbaar zijn er clubs die niet echt mee zijn met de extra sessie mogelijkheden:
Voordelen :
Kandidaten kunnen de testen afleggen in een vertrouwde omgeving
- Met vertrouwde wapens
Onze aanvraag van informatie van de kandidaten mag niet gezien worden als extra werk voor de
aanvrager (club), deze gegevens moeten anders ook opgegeven worden.
Formulieren en informatie zijn steeds beschikbaar in de clubzone op de website www.sportschieten.be
via de rubriek “Inrichten van een Hantering– en Schietproef in uw club.”
Clubs die reeds gebruik maakten van deze mogelijkheid:
02/432 Lidy’s Shooting Club
- 02/403 Kempische Schutters Vereniging
- 08/244 Nieuwpoortse Wapensportkring
- 08/217 Sint Barnabas Schuttersvereniging
- 08/120 Sint Hubertusschutters
André Hoogewys geeft nog uitleg bij het overzicht dat geprojecteerd werd van de H&S proeven die in
2015 en 2016 reeds georganiseerd werden.
8.

Financieel verslag
8.1. Verslag van de penningmeester
De Penningmeester, Dhr. Matthieu Boonen geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten 2015
tov het opgestelde budget 2015. Dit zowel voor de administratieve werking, het dirco doelschieten
en het dirco kleischieten. De vzw heeft een uiteindelijke winst van 15.714,81€.
8.2. Verslag van de rekeningtoezichters
Op 24 februari hebben Dhrn Jef Cuylaerts en Joris Vandenhove de controle op de rekeningen
uitgevoerd. Het verslag wordt u gebracht door Dhr. Joris Vandenhove:
“Aangezien het volledig verslag in de bundel van de clubs zit, gaat hij dit niet voorlezen.
Er werden tijdens de controle geen onjuistheden of tekortkomingen vastgesteld. Vorig jaar hadden
de rekeningtoezichters de volgende waarschuwing meegegeven: gezien het dalende ledenaantal
wensen we evenwel te waarschuwen dat voor het boekjaar 2015 de vooruitzichten iets minder
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rooskleurig zullen zijn. We zien hierbij dat VSK deze verwachting goed opgevangen heeft. Welk dit
positief resultaat geeft.
Als suggestie willen de rekeningtoezichters nog meegeven dat er misschien een voorziening
dubieuze debiteuren dient te worden aangelegd voor klanten die niet op tijd betalen.
Verder dankt Joris VSK en in het bijzonder Martine en Mathieu voor hun medewerking.”
8.3. Beslissing AV bestemde fonds voor sociaal passief
De administratief directeur geeft toelichting bij dit punt:
“ Reeds in het verleden werd er binnen VSK gesproken over bestemde fondsen. Het enige
bestemde fonds dat er momenteel bij VSK is, is dit wat terug te vinden is op de balansrekening met
nr 1310 0000 Fondsen bestemd voor het sociaal passief. Het is een bevoegdheid van de AV om
over een bestemd fonds te beslissen, vandaar dat dit punt ook op de agenda werd gebracht.
Sociaal passief: Belastingsvrije provisie voor de werknemers, zodat ze bij een plotse ontbinding van
de vzw, op een correcte manier kunnen uitbetaald worden.
2015: 262.748,65€
2016: 235.012,13€
Verschil: 27.736,31€
De AV beslist over de manier waarop met bestemde fondsen moet omgegaan worden. De
beslissing die tijdens deze vergadering genomen wordt, zal gevolgd worden.
Waar moet u over beslissen?
Wenst u dat het bestemde fonds sociaal passief wanneer dit vermindert, het saldo terug
opgenomen wordt bij het resultaat van de vzw, zodat dit voor de werking gebruikt kan worden ja of
nee?
JA (groen kaart): het resultaat van de vzw van dit boekjaar 2015 wordt verhoogt van 15.714,81€
naar 43.451,12€
NEE (rode kaart): er wijzigt niets aan het resultaat, de waarde op de rekening bestemd fonds
sociaal passief blijft staan, tot er uit de berekeningen blijkt dat dit aangevuld moet worden.
Alvorens over te gaan tot de stemming zegt de admin directeur nog dat ivm het resultaat van het
boekjaar 2015, Bloso op 23 december 2015 een schrijven gestuurd heeft aan de federatie met de
melding dat er voor het werkingsjaar 2015 50.000€ minder subsidies zullen uitbetaald worden, dit
op basis een correctiefactor op het decreet. Dit heeft uiteraard een grote invloed op het resultaat
van het werkingsjaar. “
De vergadervoorzitter gaat over tot de stemming betreffende het sociaal passief:
De stemopnemers tellen de stemmen
Er namen 39 clubs deel aan de stemming:
Pro:
8 stemmen
Contra:
30 stemmen
Onthouding:
1 stemmen
Het sociaal passief blijft staan, tot er uit berekeningen blijkt dat dit verder aangevuld moet
worden.

8.4. Goedkeuring balans, resultaten rekening 2015.
De voorzitter vraagt te stemmen over de balans en resultatenrekening van 2015.
De stemopnemers tellen de stemmen
Er namen 39 clubs deel aan de stemming:
Pro:
39 stemmen, unaniem
Contra:
0 stemmen
Onthouding:
0 stemmen
De balans en resultatenrekening worden unaniem goedgekeurd.
8.5. Kwijting Raad van Bestuur werkingsjaar 2015.
De voorzitter vraagt te stemmen over de kwijting van de raad van bestuur voor het werkingsjaar
2015.
De stemopnemers tellen de stemmen
Er namen 39 clubs deel aan de stemming:
Pro:
39 stemmen, unaniem
Contra:
0 stemmen
Onthouding:
0 stemmen
De kwijting worden unaniem goedgekeurd.
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8.6. Jaarverslag 2015
De administratief directeur brengt verslag uit over de administratieve werking binnen VSK (zowel de
acties van 2015 als deze van 2016). Dit over de volgende rubrieken:
 Sportschutterslicenties
 Personeel
 Website
 Clubondersteuning
 Vertegenwoordiging.


Sportschutterslicenties

Via verschillende dia’s worden het aantal Voorlopige – en Definitieve
sportschutterslicenties, validaties, hernieuwingen en intrekkingen getoond.
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Personeel
:
wijzigingen
in
2015
–
2016
Bram was begin 2015 afwezig tgv ouderschapsverlof. Tijdens dit ouderschapsverlof heeft
hij zijn ontslag gegeven. De samenwerking met Kevin Desmed werd ook stopgezet, na
een langdurige periode van afwezigheid. Momenteel is het personeelsbestand als volgt:
o Team SSL :sslteam@sportschieten.be
 Sanne en Tessa verwerking dossiers, valideringen,…..
 Nadia : controle archief.
In het kader hiervan is het mogelijk dat wij om de dossiers up to date te
brengen en voor te bereiden voor de hernieuwingen 2017, nieuwe
modellen 4 opvragen aan de sportschutters.
o Team sporttechnische werking: stcteam@sportschieten.be
Jolien – Jonathan
o Ledenadministratie: leden@sportschieten.be
Saloua
o Boekhouding, onthaal :boekhouding@sportschieten.be
Ann
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Algemene leiding: martine@sportschieten.be
Martine



Website:
De clubzone op de website www.sportschieten.be wordt steeds meer uitgebreid. Kom als
club hier regelmatig een kijkje nemen.
Bij de rubriek FAQ - Sportschutterslicentie werd eind vorig jaar een document beschikbaar
gesteld om uw leden te informeren betreffende de aanvraag “Herstel in eer en rechten”.



Clubondersteuning
Volgende informatie is nog steeds beschikbaar voor de clubs en sportbeoefenaars:
o Folder VSK – “start with Sportshooting”
o Folder weischietingen VSK (werd in 2016 aan elke sportbeoefenaar bezorgd met
het tijdschift)
o Maandelijkse nieuwsbrief van VSK
o Bundel aanvraag herstel in eer en rechten
o Aanpassingen ledenapplicatie eenvoudigere procedures
o Lijsten hernieuwingen SSL werden geautomatiseerd, zodat deze voortaan in
november na aansluiting bij VSK verstuurd kunnen worden
o Redactieraad tijdschrift werd opgericht.
o Vanaf volgend maand zullen de facturen van de leden, SSL en PK’s ook digitaal
beschikbaar zijn via de VSK applicatie. Door op de knop download te klikken, zal
je een mail ontvangen met de factuur als bijlage. De layout van de facturen is ook
licht gewijzigd. De gegevens van de contactpersoon van de club komen op de
factuur. Op deze manier kan er met venster enveloppen gewerkt worden. Een
voorbeeld van beide facturen wordt getoond.
o Beleidsplan 2017-2020
Bij elke nieuwe Olympiade hoort een nieuw beleidsplan. VSK is volop bezig hier
aan te schrijven. Om een goed beleidsplan te kunnen schrijven heb je gegevens
nodig. Graag hadden we van de clubs die hier input over willen geven informatie
gekregen. In de enveloppe zit een formulier, waar je de Sterktes, Zwaktes,
Kansen en Bedreigingen van VSK op kan noteren. Deze info mag je bezorgen
aan VSK, zodat dit mee verwerkt kan worden. Tevens zijn er nog enkele open
vragen gesteld, waar u ook uw mening over mag geven.
o Infofiche sportclub
In elke enveloppe zit een infofiche sportclub. Op deze fiche wordt informatie van
de clubs weergegeven. De bedoeling is om middels deze fiches, de informatie die
VSK heeft te optimaliseren. Volgende informatie is opgenomen in de fiche:
 Basisgegevens van de sportclub
 Correspondentie adres club indien verschillend van de maatschappelijke
zetel
 Infrastructuur waarvan de sportclub gebruikt maakt
 Aanbod specifieke doelgroepen
 Links/relaties naar andere organisaties
 Aanbod disciplines
 Overzicht contactpersonen (Algemeen, SSL, PK)
 Overzicht huidig bestuur
 Overzicht trainers
Deze infofiche wordt terug op het secretariaat verwacht, gecontroleerd en
gecorrigeerd. Dit middels de voorgefrankeerde enveloppe. Elke club zal deze
info moeten terugbezorgen.



Vertegenwoordiging:
o Vlarem :
De admin directeur maakt deel uit van de werkgroep Vlarem. Op 11 april is de
volgende vergadering gepland. Hieronder een korte stand van zaken:
Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie wil de Vlarem voorstellen
doorsturen in september 2016. Hierna doorloopt deze de juridische, taalkundige
en politieke weg.
Voor wijzigingen die een belangrijke financiële impact kunnen hebben of een
tijdje in beslag kunnen nemen, zullen overgangstermijnen geformuleerd worden.
Dit is één van de zaken die zeker nog moeten besproken worden op de laatste
vergadering.
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De publieke consultaties van de nieuwe Vlarem- trein is voorzien voor begin
2017. Heel 2017 zou dan ingenomen worden door het politieke traject van de
trein, wat betekent dat een inwerkingtreding zou zijn voor eind 2017- begin 2018.
o Adviesraad Wapens
Tot voor kort zat Dhr Luc Brees voor de Nederlandstalige schutters in deze
adviesraad. Vanaf heden zal de administratief directeur van VSK deze
vertegenwoordiging opnemen. VSK zal op de clubzone een rubriek voorzien,
om haar leden hierover te informeren.
o Overlegforum springstoffen
In deze werkgroep is VSK vertegenwoordigd door Dhr Jan Ansems, zodat ook dit
opgevolgd wordt voor de schutters. Ook hier zal via de website over
gecommuniceerd worden.
Bloso werd vanaf 1 januari 2016 SPORT VLAANDEREN.

De vergadervoorzitter dankt de admin directeur voor deze toelichting.
Het sporttechnische verslag werd in de overlegvergadering van de dirco’s besproken. Hier was het
algemene verslag.
De vergadervoorzitter vraagt te stemmen over het jaarverslag 2015.
De stemopnemers tellen de stemmen
Er namen 39 clubs deel aan de stemming:
Pro:
39 stemmen, unaniem
Contra:
0 stemmen
Onthouding:
0 stemmen
Het jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd.
8.7. Goedkeuring begroting 2016
De penningmeester Mathieu Boonen, geeft toelichting bij de begroting welke geprojecteerd wordt.
De vergadervoorzitter vraagt te stemmen over de begroting 2016.
De stemopnemers tellen de stemmen
Er namen 39 clubs deel aan de stemming:
Pro:
39 stemmen, unaniem
Contra:
0 stemmen
Onthouding:
0 stemmen
De begroting wordt unaniem goedgekeurd.
9. Benoeming rekeningtoezichter en plaatsvervangende rekeningtoezichter
Conform de reglementen van VSK worden er 2 rekeningtoezichters en reserve rekeningtoezichters
aangeduid.
Rekeningtoezichters: Bettina Bal en Jean Glenisson
Reserve rekeningtoezichters: Joris Vandenhove en Ian De Wilde
10. Voorstellen van de kandidaturen voor de opengestelde functies
10.1. Secretaris- Generaal
Voor de functie van secretaris Generaal werd 1 geldige kandidatuur ingediend nl Jaak Peeters.
Deze kandidatuur werd gesteund door de volgende clubs:
o
03/153 Sakal Genk
o
09/106 Kon. Vrijschutters – Geraardsbergen
o
09/839 Kon. Vrijschutters – Geraardsbergen (doc niet gedateerd)
o
09/309 Derby Schutters vzw
o
03/084 Turnhoutse Schuttersclub vzw
o
03/427 SVL vzw
o
03/827 SVL vzw
o
03/349 Trigger vzw
o
03/471 Target.177vzw
Jaak zegt dat hij de afgelopen 4 jaar de functie als secretaris- generaal heeft uitgevoerd bij VSK
vzw. Hij gaat ervan uit dat de aanwezige leden hem kennen, en daarom een verdere
voorstelling niet nodig zal zijn.
10.2. Ombudspersoon
Voor de functie van ombudspersoon werd 1 geldige kandidatuur ingediend nl Anne Marie
Meerpoel.
Deze kandidatuur werd gesteund door de volgende clubs:
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o
o
o
o

09/106 Kon. Vrijschutters – Geraardsbergen
09/839 Kon. Vrijschutters – Geraardsbergen
01/451 Keep Korrel Shootteam
09/457 Rail Shooting Belgium

10.3. Coördinator van de tuchtcommissies:
Voor de functie van ombudspersoon werd 1 kandidatuur ingediend nl Patrick Vandenhove.
Deze kandidatuur werd gesteund door de volgende clubs:
o
09/324 Bayard Shooting Club (doc niet gedateerd)
o
09/019 Club der X (doc niet gedateerd)
o
09/020 Royal Cody Ghent Rhifle club
o
09/437 Faversham Flanders
Zoals jullie kunnen zien zijn twee van de voordrachten niet gedateerd. De vergadervoorzitter
vraagt of er leden zijn die vinden dat deze kandidatuur niet in aanmerking genomen kan worden
daar ze niet van een datum voorzien is. Niemand uit de zaal heeft hier een probleem mee.
10.4. voor de volgende functies werden kandidaturen opgevraagd doch geen ingediend:
o
Voorzitter: De plaatsvervangend voorzitter Daniël Creël, die vorig jaar verkozen werd zal
dan ook vanaf heden de functie van plaatsvervangend voorzitter invullen.
o
Plaatsvervangende secretaris – generaal
o
Plaatsvervangend penningmeesters
o
Plaatsvervangende voorzitter dirco doelschieten.
11. Verkiezingen
De vergadervoorzitter vraagt aan de leden om de stemming op papier uit te voeren, voor de functies van
secretaris –generaal, ombudspersoon en coördinator van de Tuchtcommissie.
De stemopnemers halen de stembiljetten op d.m.v. drie stembussen.
Terwijl de stemmen geteld worden door de stemopnemers, onder toezicht van de secretaris-generaal volgt
er een korte toelichting door de admin directeur en Dhr Johan Motmans ivm de werkgroep statuten.
12. Toelichting VSK
De admin dir zegt onder dit punt een korte toelichting te willen geven betreffende de stand van zaken van
de werkgroep statuten.
 Tijdens de AV 2015 werd de vraag gesteld voor kandidaten voor de werkgroep statuten.
 De werkgroep werd samengesteld uit de volgende personen: Johan Motmans, Daniël Creël, Patrick
Vandenhove, Ellen Demey, Jaak Peeters en Martine Donckers.
 De werkgroep kwam samen op volgende data: 15/09/2015, 13/10/2015 en 11/01/2016.
 De bedoeling was om de voorstellen terug te koppelen naar de raad van bestuur en de dirco’s
o Terugkoppeling raad van bestuur: gepland tijdens de vergadering van 12/11/2015 en
9/12/2015. Dit kon niet doorgaan aangezien enkel Jaak en Dirk aanwezig waren (geen
meerderheid bestuurders aanwezig)
o Terugkoppeling aan het dirco doel: werd gedaan tijdens de vergaderingen van 30/09/2015
en 11/01/2016.
 Volgende stap is terugkoppeling van de voorstellen met de clubs
 Dit gebeurde op 3 sessies (26/02, 01/03 en 07/03)
Dhr Motmans geeft ook tijdens de AV een korte toelichting:
 Er werd vastgesteld dat de statuten van VSK hier en daar voor verbetering vatbaar zijn:
o Statuten beperken tot wat de wetgeving verplicht
o Huishoudelijk reglement opstellen met verdere afspraken.
 1 belangrijk punt hierbij is de samenstelling van de raad van bestuur:
o Hiervoor zijn twee voorstellen uitgewerkt:
o VOORSTEL 1:
RAAD VAN BESTUUR: Verkozen door AV
Samengesteld uit: 12 personen met STEMRECHT
 1 vertegenwoordiger van elke provincie
 Antwerpen
 Limburg
 Oost-Vlaanderen

Raad
van
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o




 Vlaams-Brabant
 West-Vlaanderen
2 vertegenwoordiger uit klei clubs
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter dirco doel
Voorzitter dirco klei
Administratief directeur

VOORSTEL 2:
RAAD VAN BESTUUR:
Samengesteld uit: 7 personen met STEMRECHT
 1 vertegenwoordiger van elke provincie
 Antwerpen
 Limburg
 Oost-Vlaanderen
Secretaris
 Vlaams-Brabant
 West-Vlaanderen
 2 vertegenwoordiger uit klei clubs
Admin directeur
Adviserende personen ZONDER stemrecht
 Secretaris
 Penningmeester
 Voorzitter dirco doel
 Voorzitter dirco klei
 Administratief directeur

Penningmeester

Voorzitter dirco
doel

Raad van
Bestuur

Voorzitter dirco klei

De raad van bestuur
o Om de 6 jaar verkiesbaar  eerste 3 jaar reeds 1/2e van de leden vernieuwen
o Klei: ook 1 van de 2 na de eerste drie jaar.
Kandidaten vanuit de provincie voorstellen: 2 mogelijkheden:
o 1° voorgedragen door de provincie (eventueel via VSK middels schrijven aan de clubs)
 Voordeel: gedragen door de clubs van de provincie en er kan met
proportionaliteit gewerkt worden (grote clubs meer stemmen)
 Nadeel: de AV heeft geen keuze, ze kunnen enkel aanvaarden of niet
aanvaarden
o 2° gewone kandidatuurstelling door lid bij VSK zelf:
 Voordeel: meerdere kandidaturen bij keuze AV
 Nadeel: isschien niet gesteund door de clubs en er kan niet met
proportionaliteit gewerkt worden (grotere clubs meer stemmen)
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Bij ontstentenis kandidaat voor 1 provincie, kan er via een andere provincie een
kandidaat voorgesteld worden, mits de clubs van de eerste provincie hier mee akkoord
gaat.
Verdere procedure die nu gevolgd moet worden:
o Terugkoppeling naar de clubbesturen
o Stemming van de clubs voor 1 denkpiste (01/04/2016)
o Ontwerpstatuten uitwerken door werkgroep
o Organiseren van een AV (mogelijks een tweede AV indien quorum niet behaald wordt)
om de statuten te laten goedkeuren
o Het in voege laten gaan van de nieuwe statuten
De procedure hoe een geldige stem uitgebracht kan worden, wordt toegelicht door de admin
directeur.
o





13. Bekendmaking van de stemmen:
Dirk Bastin, een van de aangestelde stemopnemers brengt de resultaten van de stemmen voor de
kandidaturen van :
13.1. Secretaris – Generaal
Er namen 39 clubs deel aan de stemming:
Pro:
38 stemmen
Contra:
1 stemmen
Onthouding:
0 stemmen
Dhr Jaak Peeters wordt verkozen als secretaris-generaal.
13.2. Ombudspersoon
Er namen 39 clubs deel aan de stemming:
Pro:
34 stemmen
Contra:
5 stemmen
Onthouding:
0 stemmen
Mevr Anne Marie Meerpoel wordt verkozen als ombudspersoon.
13.3. Coördinator van de tuchtcommissie
Er namen 39 clubs deel aan de stemming:
Pro:
30 stemmen
Contra:
8 stemmen
Onthouding:
1 stem
Dhr Patrick Vandenhove wordt verkozen als coördinator Tuchtcommissies.

Dhr. Luc Brees stond erop een afscheidsspeech te mogen geven om dan officieel de fakkel over te dragen aan
Daniël Creël.
“Het was maart 1992, en de toenmalige voorzitter van mijn schietclub, de betreurde Tony Ramis, kwam terug

van de algemene vergadering van het KVBSVna. Hij zei me dat de secretaris-generaal, inmiddels ook al wijlen
Benoît Lang, ontslag had genomen en dat men bij “den Bond” met een dringend tekort aan bestuurders zat.
Ik was 31, en dacht, waarom probeer ik dat niet ? Ik maakte een afspraak met de toenmalige voorzitter van
KVBSVna, Maurice Schoofs, en was ad interim aangenomen voor ik het zelf goed wist…
“Den Bond” kon je toen bezwaarlijk een federatie noemen. We hadden één voltijdse werknemer, Diane Poley,
en één halftijdse, .Nadia Mariën. Het kantoor was gelegen naast het treinstation van Berchem, in de
Uitbreidingsstraat. Beneden was er een kantoorruimte, en boven, via een steile trap, een vergaderzaaltje.
Ik herinner me vooral dat bestuursvergaderingen enorm lang duurden, soms wel tot 1 u ’s morgens. Maurice
Schoofs zei dan altijd dat hij niet voor “een half uurke” van uit Sint Truiden naar Berchem kwam.
De rest van ons bestuur bestond uit Raoul Tavernier (Pers & Propaganda), Denise Van Hauwe (Jongeren en
Vrije Tijd), Pierre Stroobant (O & A), Paul Herbillon (studie & reglementen), wijlen Roland Van Huffel
(technisch directeur), korte tijd later aangevuld met Jürgen Van Tomme (penningmeester).
De eerstvolgende algemene vergadering, waarop ik dan benoemd werd als secretaris-generaal, ging door in
een gammel achteraf zaaltje van een café in Borgerhout, waar het bestuur nog net niet van het niet al te brede
podium viel. Ja, we komen toch wel van ver.
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Als secretaris-generaal zat ik ook ineens in de toenmalige VSK, de Vlaamse Schietsport Konfederatie, die de
koepel was van het doel- en het kleischieten, FKVL, vertegenwoordigd door Daniël Eeckhout, en even later ook
nog van het dynamisch schieten, met de BPSA, voor wie Ivan Vogels kwam.
Ik zat tevens in de Nationale Organisatie van het KVBSV, toen voorgezeten door Joseph Dierckxsens, waar er
doorlopend gekibbeld werd met onze Waalse vrienden van het URSTBf, maar waarin we daar weer gesteund
werden door Horst Halmes van het Duitstalige RSFO. De leden zijn veranderd, het gekibbel blijkbaar nog
niet…
Zo ongeveer samen met mij begon een jonge en ambitieuze ambtenaar op het Ministerie van Justitie – wiens
naam ik allicht niet moet noemen - met te sleutelen aan de wapenwet. Deze was wel net herzien in 1991, maar
men was verder gegaan op de wapenwet van 1933, en die vond hij bijlange niet streng genoeg. We zagen dan
in de jaren 90 het ene K.B. na het andere verschijnen om het wapenbezit te verstrengen. Zo werd in 1997 het
verplichte theoretische en praktische examen ingevoerd alvorens men een wapenvergunning kan bekomen. Dit
zou ons Verbond zuur opbreken, maar dat zo dadelijk.
Na een zware aanvaring met een West-Vlaming die inmiddels ook reeds wijlen is, trad Maurice Schoofs plots af.
Hij werd vervangen door Roger Smet, die tot dan nationaal technisch directeur was geweest, en die ik leerde
kennen in de Nationale Organisatie.
Roger Smet wilde het echte Olympische sportschieten dichter bij de leden brengen, en hen kennis laten maken
met wat een grote wedstrijd, zoals die internationaal gehouden worden, wel is. Hij creëerde daarvoor de
“Belgian Open”, die sedert 1997 en tot op heden een groot succes bleek.
Intussen verhuisden we via uitstekend contacten met de Provincie Antwerpen naar het huidige gebouw in de
Boomgaardstraat, met een veel groter kantoor en met moderne vergaderzalen. Het personeelsbestand breidde
gestaag uit, vooral nadat we bij decreet verplicht werden om een administratief coördinator van niveau A1, een
sporttechnisch coördinator van universitair niveau en een sporttechnisch medewerker van niveau A1 aan te
werven.
“Den Bond” van voorheen begon al meer op een federatie te lijken.

Alles goed dus ? Nee, helaas niet. Het K.B. van 1997 dat de proeven oplegde, voorzag dat de praktische proef
kon afgenomen worden door de erkende federatie, wat toen enkel het KVBSVna was. Maurice Schoofs bepaalde
dat hij dit niet in handen ging geven van de provinciale technisch directeurs, maar dat Paul Herbillon hiervoor
een eigen organisatie zou maken. Wat ook gebeurde. Dit viel in zeer slechte aarde bij de toenmalige technisch
directeur van de provinciale afdeling Antwerpen, de Federatie voor Karabijn- en Pistoolschieten Antwerpen
(FKPA), wijlen Modest Van Orshaegen. Deze wilde mordicus zelf examens afnemen, hij en niemand anders.
Na vele vergaderingen en na vooral veel geruzie heeft dit uiteindelijk geleid tot een scheuring, waarbij de FKPA
uit het KVBSVna werd gestoten en aansluiting zocht en vond bij de FROS.
Via de FROS kreeg FKPA dan ook zijn erkenning, en konden zij ook examens afnemen.
De rest is geschiedenis. Ondanks herhaalde pogingen tot samensmelten achteraf, zijn er op die manier in
Vlaanderen 2 grote federaties gekomen die mekaar vliegen trachten af te vangen…
Naar aanleiding van de invoering van deze examens, zijn we toen ook begonnen met een veel uitgebreidere
lesgeving over de wapenwetgeving, waar ik me vele jaren mee heb ingelaten.
Daarnaast kwam er een rondgang van de clubs om de laatste stand van de wapenwetgeving uit te leggen, omdat
daar blijkbaar wel behoefte aan bestond.
Een nieuw decreet voorzag in 2001 een samensmelting van alles wat met schieten te maken had, inclusief het
handboogschieten.
Er werd dan een nieuwe vzw opgericht, nl. VKS, de Vlaamse Koepel van
Schietsportfederaties. Het decreet werd echter snel terug gewijzigd, en in 2002 werd de VKS terug afgevoerd.
We hielden het voortaan terug op doel- en kleischieten.
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Inmiddels werd er in 2002 een nieuw ontwerp van wapenwet ingediend in het Parlement. We zaten toen met een
regering met de Groenen, zodat het er niet te best uit zag. Uren en dagen werden er gespendeerd aan
besprekingen met parlementsleden van alle kleuren om dit leefbaar te houden. Uiteindelijk vonden we een
gewillig oor bij iemand die de laatste was waarvan ik het verwachtte, José Happart. Door een geweldig politiek
truukje saboteerde hij het ontwerp, en was dat terug naar af.
Wij konden aldus met een gerust hart in 2003 het honderdjarig bestaan van het KVBSV vieren, wat met veel
luister gebeurde in Brussel. ‘s Morgens een academische zitting in de Koninklijke Militaire School in
aanwezigheid van vele politici, en ’s namiddags een happening voor alle leden in het Koninklijk Militair
Museum aan de Cinquantenaire. Buiten stonden er grote legertenten voor de catering, de leden werden met
bussen vanuit de provincies naar Brussel gebracht en konden zo van een mooie dag genieten. Regelmatig
weerklonken er kanonschoten van de Spaanse wacht, gecommandeerd door onze toenmalige nationale
secretaris, Henry van der Auwera. Het was een memorabele dag.
Het werd 2006, en toen kwam Hans Van Themsche. Hij kocht in Antwerpen een karabijn die vrij in de handel
was en schoot er even verder een vrouw en een kindje mee dood, en verwondde een andere vrouw.
Het land was te klein. De wapenwet was veel te laks en moest en zou onmiddellijk aangepast worden. En zo
werd de wet van 8 juni 2006 op een 6-tal weken door het parlement gejaagd. Ik werd uitgenodigd als expert in
de Kamercommissie Justitie, maar wat er ook gezegd werd, het ontwerp lag al klaar van daarvoor, nl. van
2003, en werd nu, nadat het eerst nog wat strenger werd gemaakt, gestemd. Haast niemand durfde tegen te
stemmen, gelet op de enorme druk van de media.
Wat eerst een ramp leek, was het uiteindelijk toch nog niet, want in de wet werd voorzien dat er een statuut van
de sportschutter door de Gemeenschappen en Gewesten moest uitgewerkt worden.
Er volgden onmiddellijk besprekingen op het kabinet van Bert Anciaux, toenmalig Vlaams Minister van Sport,
en ons zeker niet goed gezind. Toen evenwel ingezien werd dat wij toch niet het zootje ongeregeld waren dat
men dacht, leidde dit bijna onverwacht naar een heel werkbare situatie.

Zo zouden de erkende schietsportfederaties, waaronder wij en de Fros, zowel de theoretische als de praktische
examens mogen afnemen én de sportschutterslicenties uitreiken. Nu er met deze licentie ook een aantal wapens
kunnen verworven worden zonder de dure en tijdrovende procedure via de gouverneur, bleek dat alras een
groot succes.
Na de wetswijziging steeg ons ledenaantal met zo’n 80 %. Dat zakte later terug af, omdat na de
steekvlampolitiek van 2006 het gezond verstand en de wandelgangenpolitiek de scherpste kantjes van de wet
afvijlden in 2008, met onder meer de mogelijkheid om wapens te houden zonder munitie. Wat voor vele oudere
mensen belangrijk was.
Wij organiseerden andermaal een rondgang van de clubs per provincie, waar ik de details van de nieuwe
wapenwet ging uitleggen. Dit samen met een lesvoormiddag aan de Universiteit Antwerpen voor een zeer talrijk
opgekomen publiek.
Ik werd als vertegenwoordiger van de Nederlandstalige schietsportfederaties bij K.B. benoemd tot effectief lid
van de Adviesraad voor Wapens, die samengeroepen moet worden wanneer er wijzigingen aan de wapenwet
komen. Deze adviesraad is 5 maal samengeroepen, waarvan 2 maal in 2016.
Intussen was het 2007 en Roger Smet, die toen 80 jaar werd, vroeg mij om de fakkel van voorzitter van hem
over te nemen, wat ik dan ook gedaan heb.
In 2010 werden het KVBSVna en de FKVL samengesmolten tot de nieuwe VSK, de Vlaamse Schietsportkoepel,
dit op vraag van de subsidiërende overheid. Toen werd de structuur ook veranderd van 1 centrale raad van
bestuur naar 2 directiecomités, doel en klei, en een kleine raad van bestuur daarboven.
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Tevens werd er bepaald dat een functie in het bestuur voor maximaal 8 jaar kan zijn, en zo ben ik aan het einde
van mijn bestuursperiode gekomen.
Ik heb de voorbije 24 jaren dank zij mijn positie in de federatie de schietsport en het particulier wapenbezit
mogen verdedigen voor radio, televisie en geschreven pers. Een pers die ons zelden goed gezind was, en het
was dus altijd een hele oefening om niet in de zwart/wit val van de media te trappen maar de nodige nuances
aan te brengen.
Ik wist echter dat ik gesteund werd door mijn bestuur, door de clubs en door de schutters zelf, en dat gaf
vertrouwen.
Dank zij mijn functies heb ik ook les gegeven in wapenwetgeving, zowel aan de leden als op lesdagen voor
derden, heb ik gezeteld in de provinciale sportraad van de Provincie Antwerpen, in de Raad van Bestuur van het
Huis van de Sport, in de tuchtraad in beroep van de Zaalvoetbal, in de cassatiecommissie van het Judo en in
wellicht nog wel wat organisaties. Ik heb zo vele politici gezien en gesproken op meetings, op partijbesturen en
in het Parlement, ter verdediging van het wapenbezit en van de schietsport. Ik heb het allemaal graag gedaan,
maar na een kwart eeuw is het tijd voor anderen.
In de voorbije 24 jaren kwam ik zovele mensen tegen die stuk voor stuk hun stempel op onze federatie hebben
gedrukt. Hen allen opsommen doe ik niet, want ik wil niemand vergeten.
Maar ik dank toch wel in het bijzonder Roger Smet, Pierre Stroobant, Denise Van Hauwe en Raoul Tavernier,
die tientallen jaren voor de schietsport veil hadden.
En natuurlijk dank ik ook u, beste vergadering, u waarvan ik velen ook al jaar en dag ken en waarvan ik weet
wat u deed en dagelijks nog doet voor onze mooie sport.
Mijn tijd is gekomen, ik treed in de schaduw, en hoop dat u de steun die ik ondervond ook aan mijn opvolger zal
geven !

Leve de schietsport ! Leve VSK !”
De Plaatsvervangende voorzitter neemt nog even het woord. Hij zegt dat hij in het verleden vaak gehamerd
heeft op een slechte communicatie bij VSK en dat hij nu hij zelf plaatsvervangend voorzitter is, hier zeker aan
zal werken. Het laatste jaar is er reeds verbetering vatbaar. Verder dankt hij de aanwezigen, sluit de
vergadering en nodigt iedereen uit voor de receptie.

Daniël Creël
Plaatsvervangend voorzitter

Jaak Peeters
Secretaris Generaal
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