VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL
Vereniging zonder winstoogmerk
Erkend door Sport Vlaanderen

ZITTING VAN 04 FEBRUARI 2020
NOTULLEN
Dit syntheseverslag is uitsluitend bestemd voor de leden van de vzw VSK. Het mag niet aan derden
worden verspreid en is niet bedoeld voor het publiek. Er kunnen aan dit document geen rechten worden
ontleend. Het schaden van het vertrouwelijke karakter van deze briefwisseling kan aanleiding geven tot
vervolging. Dit is dus geen woordelijk verslag. Enkel de belangrijkste conclusies die de clubs
aanbelangen zijn weergegeven. Discussies over persoonlijke zaken zijn eveneens niet opgenomen.
Aanwezig:
Secretaris-generaal, (FaceTime)
Bestuurder vanuit Oost-Vlaanderen,Bestuurder vanuit West-Vlaanderen,
Vertegenwoordiger kleischieten
Voorzitter dirco kleischieten,
Voor VSK-secretariaat: Administratief directeur
Verontschuldigd:Vertegenwoordiger kleischieten,
Bestuurder vanuit Limburg
Bestuurder vanuit Antwerpen,

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het dirco klei.
Dagorde Raad van bestuur
A. TE BESLISSEN PUNTEN
A.1 Bevestiging elektronische beslissingen:
1. Aanvraag aansluiting club X per 01/01/2020
2. Aanvraag aansluiting club Y per 01/01/2020
3. Nieuwe overeenkomst tussen VSK en Zwevegem:
4. Aanpassing Huishoudelijk Reglement in het kader van Goed bestuur
Deze punten werden unaniem elektronisch goedgekeurd en conform het huishoudelijk reglement
tijdens de volgende vergadering bevestigd.
A.2 Goedkeuring verslag vorige vergadering. (12 november 2019)
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
A.3 Goedkeuring syntheseverslag vergadering. (12 november 2019)
Het syntheseverslag wordt unaniem goedgekeurd.
A.4 Nieuwe Huishoudelijk Reglement ter goedkeuring
Het ontwerp werd op 16 januari 2020 doorgestuurd te voorbereiding van deze vergadering. De
aanpassingen doorgeven door bestuurder vanuit West-Vlaanderen worden via projectie overlopen. Er
wordt door de raad van bestuur beslist welke keuzes genomen worden op de plaatsen waar er twee
mogelijkheden zijn. Het Intern reglement zal zo aangepast worden en de punten in het kader van
goedbestuur voorgelegd aan de AV.
A.5 Goedkeuring:
• Jaarverslag 2019
o De feedback doorgegeven door bestuurder vanuit West-Vlaanderen wordt
overlopen en aangepast waar nodig. De aangepaste versie zal aan de clubs ter
beschikking gesteld worden.
o De raad van bestuur gaat na de aanpassingen unaniem akkoord met het
jaarverslag 2019.
• Jaaractie 2020
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De jaaracties 2020 werden reeds tijdens de vergadering van augustus 2020
goedgekeurd. De RVB bevestigd unaniem deze beslissing.
VSK-Charter
o Het VSK-charter moet nog voorgebracht worden op de AV, om te kunnen scoren
op goed bestuur. De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met dit VSKcharter.
Balans, resultaat, waarderingsregels 2019
De boekhouding werd op 4 februari 2020 door het boekhoudkantoor en in
samenwerking met de administratief directeur afgesloten. De cijfers worden tijdens de
raad van bestuur besproken. De controle door de rekeningtoezichters zal uitgevoerd
worden op 06 februari 2020.
Overlopen van de Balans:
ACTIEF
a. VSK heeft in 2019 geïnvesteerd in de aankoop van een Olympische Skeet stand,
dit om zowel de breedte sporter als de topsporter beter te kunnen ondersteunen. Er
werd een overeenkomst opgesteld met de stand waar deze installatie geplaatst
werd. Tevens werd er ook geïnvesteerd in promotiemateriaal, om de visibiliteit van
VSK te vergroten tijdens sport promotionele en andere activiteiten.
b. De opslagruimte die gehuurd werd in Boortmeerbeek werd in 2019 stopgezet. De
waarborg van 242 euro die hiervoor gestort werd, zal in 2020 aan VSK teruggestort
worden.
c. De voorraden worden bijgehouden via een module gekoppeld aan de VSKapplicatie, vanwaar uit ook de facturen aangemaakt worden. Op deze manier wordt
de stock accuraat opgevolgd.
d. Bij de openstaande klanten (Handelsdebiteuren) staat een bedrag van 44 269,30
euro. In dit bedrag is een verkoopfactuur in het kader van het dossier topsport voor
meer dan 21 000, 00 euro. We stellen ook vast dat de clubs trouw en tijdig hun
facturen betalen.
e. Bij de overlopende rekeningen hebben we:
i. 490 over te dragen kosten: zijn de facturen die we reeds in 2019 ontvangen
hebben, maar die betrekking hebben op 2020.
ii. 490 over te dragen huur zijn de lopende huurovereenkomsten
PASSIEF
a. Bestemde fondsen:
o Tijdens de AV van maart 2017 werd er beslist om een bestemd fonds aan te
leggen voor een voertuig. Dit fonds werd in 2018 aangepast naar bestemd
fonds investeringen. Aangezien er een winst is op het boekjaar, werd dit
fonds aangevuld met 10 000 euro, zoals beslist door de AV.
o Het bestemd fonds sociaal passief, werd aangepast. Het sociaal
secretariaat wil vanaf dit jaar de berekening niet meer doen op dezelfde
wijze zoals deze de voorbije 10 jaar gedaan werd. Er werd daarom door de
boekhouder voorgesteld om het sociaal passief te berekenen op basis van
het maximaal totaal van de 62 klasse (personeelskosten). Rekening houden
met het onzekere klimaat van subsidies is dit een veiligere aanpassing.
b. Openstaande leveranciers, zijn de onkostennota’s die nog binnen gekomen zijn
tussen 30/12/2019 en 15/01/2020 (afsluiting van het boekjaar).
c. Betalingen onderweg: zijn de betalingen van facturen die in de boekhouding 2019
zitten, maar die in het jaar 2020 betaald werden.
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d. 489109 is de roerende voorheffing die op de leningen doorgestort moet worden.
e. Overlopende rekeningen:
o 492 zijn kosten die betrekking hebben op het werkingsjaar 2019, maar
waarvan de factuur maar in 2020 ontvangen werd. Bij dit bedrag zit de
afrekening van de verzekering, wat een bedrag is van meer dan 10.000
euro.
Er werd voor de duidelijkheid een opsplitsing gedaan, naar een tweede 492
rekening. Dit is het bedrag van waardebonnen die nog ingediend kunnen
worden over de verschillende jaren heen.
o 493 zijn de lidgelden 2020 reeds ontvangen in 2019
o 493 vooruitbetalingen SSL: aangezien er voor een definitieve of hernieuwde
SSL slechts om de 5 jaar betaald wordt, wordt er elk jaar een deel van dit
bedrag in het resultaat opgenomen.
Zoals u kan zien in het balanstotaal in evenwicht, op de actieve en passieve zijde.
Resultatenrekening:
De resultatenrekening geeft een opsomming van de kosten en de opbrengsten. De 7
rekeningen zijn opbrengsten, de 6 zijn de kosten. Deze worden t.o.v. elkaar vergeleken
en dit geeft een resultaat. Voor het werkingsjaar 2019 was er een resultaat van
94 033,39 euro. Dit positieve saldo is te danken aan:
i. Het meer ontvangen van subsidies dan begroot. Voor de afrekening van de
werking 2018 heeft VSK in 2019 nog een saldo van 52 674,42 euro ontvangen.
De inzet die VSK gedaan heeft in het kader van goed bestuur heeft geloond.
ii. Er is in 2019 1 personeelslid nog steeds langdurig ziek geweest, waardoor de
totale loonkost lager lag dan begroot.
Resultaatverwerking:
• Het resultaat van het boekjaar is 94 033.39 euro.
• In 2018 werd er een bestemd fonds aangelegd voor de nieuwe skeet stand. Dit bedrag
van 2500 euro werd teruggenomen.
• In 2017 werd beslist om een bestemd fonds investering aan te leggen, indien er een
winst was op het boekjaar. Dit bestemd fonds werd aangevuld met 10.000 euro.
• Omdat het sociaal secretariaat de normale berekening niet meer wenst te doen, werd
het sociaal passief aangevuld tot het bedrag op de 62 rekening. (75 246.86 euro)
Wanneer je de resultatenrekening vergelijkt met het analytische resultaat op het
overzicht budget -reëel, zal u merken dat er hier een positief resultaat is van 96 533,39
euro. Het verschil zit hem in de terugname van het bestemde fonds van 2500 euro
aangelegd in 2018 (op 0,02 cent verschil).
De balans en de resultatenrekening worden unaniem goedgekeurd.
•

Begroting 2020
De begroting 2020 werd licht aangepast t.o.v. de lange termijn begroting opgesteld voor
de periode 2017-2020. In september 2019 heeft VSK haar aanvraag voor erkenning en
subsidiering gedaan bij Sport Vlaanderen. De raad van bestuur heeft in haar
vergadering van augustus de begroting 2020 opgemaakt. Op basis van het effectieve
resultaat van 2019 werden er nog kleine aanpassingen gedaan.
De raad van bestuur stelt een begroting 2020 voor in evenwicht van 983 145,00 euro
en keurt deze unaniem goed
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A.6 Uitbreiden lijst leden tuchtcommissie
• Persoon X
• Persoon Y wel goedkeuren, maar kan niet als hij bestuurder wordt
De raad van bestuur gaat unaniem akkoord dat deze kandidaten voorgesteld worden aan de AV,
indien Persoon Y niet verkozen wordt als lid van de raad van bestuur.
B. TE BESPREKEN PUNTEN
B.1 Organisatie Algemene vergadering
• Agenda
o Het ontwerp van de agenda wordt overlopen en bijgestuurd. Deze zal nog
rondgestuurd worden alvorens deze naar de leden gaat.
o De voorverkiezing is lopende. De kans bestaat dat er in de provincie geëindigd wordt
met gelijke stemmen. De raad van bestuur beslist om dan beide kandidaten voor te
dragen aan de AV
o Voor Vlaams-Brabant en voor de functie penningmeester zijn er op dit moment nog
geen kandidaturen binnen.
• Vergadervoorzitter:
De raad van bestuur beslist dat voorzitter dirco klei vergadervoorzitter zal zijn van deze
algemene vergadering.
• Adviesvergadering dirco’s
o Beide dirco’s beslissen een adviesvergadering te organiseren voor de algemene
jaarvergadering
• Infosessie (VSDC-verenigingswerk)
o VSDC kan geen infosessie geven op 14/03 in de voormiddag.
o Er wordt afgesproken dat er geïnformeerd wordt of persoon Z een sessie kan
komen geven over google docs.
B.2 Samenwerking Sociaal secretariaat
• De samenwerking met het huidig sociaal secretariaat verloopt niet meer vlot.
• De raad van bestuur gaat unaniem akkoord om een ander sociaal secretariaat te kiezen. De
admin dir zal contact opnemen met ander sociaal secretariaat om het nodige te regelen. Er
zijn immers procedures die gevolgd moeten worden om te wijzigen van sociaal secretariaat.
B.3 Controle Sport Vlaanderen werking SSL
• Op 3 september is Sport Vlaanderen een controle komen uitvoeren over de werking van VSK
als gemachtigde schietsportfederatie. Op 20 januari 2020 heeft VSK het verslag van deze
controle mogen ontvangen. Er werden ook deze keer geen onregelmatigheden vastgesteld.
B.4 Toekomst secretariaat in het huis van de sport.
• Uit communicatie blijkt dat we nog tot eind 2021 in het huis van de sport zullen kunnen blijven.
Er moet dus gekeken worden naar een andere locatie.
B.5 Stand van zaken
• Provincies:
o Vlaams-Brabant
o Antwerpen
o Limburg
o Oost-Vlaanderen:
▪ Eind januari een korte vergadering gehad, voorafgaande aan de prijsuitreiking.
Er waren 12 à 13 personen aanwezig. Aangezien de prijzen verbonden zijn aan
de behaalde plaatsen, werd er voorgesteld dat bepaalde firma’s werken met
waardebonnen. Er werd geïnformeerd wat de waarde is van een 1 PK punt,
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Vlaanderen voorzien ze nog extra prijzen, vandaar. Vorig jaar had persoon A
hier reeds contact over gehad metbestuurder vanuit West-Vlaanderen, maar
waren er niet voldoende toiletzaken in stock om aan de vraag te kunnen
voldoen. Indien Oost-Vlaanderen hier een voorstel heeft, kan dit altijd bekeken
worden. Dit wordt nog verder uitgewerkt.
Bij medewerker promotie liggen er nog steeds twee geweren en twee pistolen
die in het verleden door de provinciale werking Oost-Vlaanderen aangekocht
werden. Deze mogen in de toekomst mee gebruikt worden wanneer er
verschillende sport promotionele activiteiten zijn.
Oost-Vlaanderen heeft een drukke activiteitenkalender, maar het loopt nog
goed. Disciplines waar weinig deelnemers zijn, werden op dagen
samengevoegd, dit om geld en plaats in de kalender te besparen. Tevens is er
een vraag naar bijkomende arbiters.

o

West-Vlaanderen
▪ Ook in West-Vlaanderen werd de prijsuitreiking georganiseerd. De clubs
worden te klein voor het organiseren van deze prijsuitreiking, door de grote
opkomst van schutters. De prijsuitreiking heeft zelfs de krant gehaald.
▪ Er werd ook met de clubs vergaderd, er waren een 13 à 14 clubs aanwezig, De
punten die ter sprake kwamen hadden betrekking op:
• De ledenapplicatie
• Twee opmerkingen voor de topsportcommissie
• Melding van enkele bezorgdheden.
De verschillende punten werden doorgegeven en er zal een antwoord op
geformuleerd worden.
• Bestuurder vanuit West-Vlaanderen heeft van een Benchrest schutter de vraag
gekregen, welke documenten hij nodig heeft om met een wapen te vliegen
vanuit Zaventem. Ze geeft hem de gegevens van medewerker klei door, die
daar veel ervaring mee heeft.

o

Vertegenwoordigers kleischieten
▪ Vertegenwoordiger kleischieten heeft reeds een paar keer de vraag gekregen
van schutters met gladloop wapen op model 4 die toch wensen een
sportschutterslicentie te bekomen welke weg gevolgd moet worden. De te
volgen procedure werd toegelicht.

Dirco’s
o Doel
▪

▪
▪
▪

BOA 2020
• De voorbereidingen van de BOA 2020 gaan verder. Er wordt nagedacht
over het aandenken (muntstuk voor winkelwagen), er wordt een logo
BOA gemaakt, dat voor verschillende jaren gebruikt kan worden. Op die
manier zullen voor bepaalde items er geen datum op gedrukt worden en
voor anderen wel. Op die manier kan overschot de volgende jaren
verder gebruikt worden.
• Leden van club A hebben over de voorgaande editie feedback
gegeven, deze wordt meegenomen.
• Er werd opnieuw een bezoek gebracht aan de topsporthal
• Het document voor de standhouders is klaar, afspraken met het hotel
werden gemaakt.
• Er is een club gevonden die de cafetaria wil uitbaten
• Er is een oproep gedaan voor vrijwilligers om te komen helpen.
Kersthappening 2020: optie op een zaal in Antwerpen voor 13/12/2020
Samen met het dirco klei zullen er roll-ups besteld worden
Schietstand Mechelen:
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Op 30/12/2019 is het dirco doel de schietstand in Mechelen gaan
opkuisen. Er zijn nog een aantal dingen die naar het stort moeten.
• De clubs die de schietstand gebruiken waren blijkbaar vergeten dat er in
april een vergadering is geweest, waar het een en ander besproken is
over het betalen van huur aan VSK voor het gebruik van de stand. Op
voorstel van het dirco doel, hebben de clubs een contract gekregen om
als tegemoetkoming tot juli ½ van het bedrag te betalen en vanaf dan
75 euro per maand.
Er is een schutter van VSK naar URSTBf gegaan, waar VSK reeds veel in
geïnvesteerd heeft. Hier moet over nagedacht worden, zodat VSK deze
investeringen niet verliest.
In het tijdschrift zal nog een uitgelegd worden waar de clubs recht op hebben
als ze een PK organiseren. Dit om discussies te vermijden.

Arbiters:
• Binnen het dirco zijn er gesprekken geweest over de werking compak
en jachtparcours met betrekking tot de verloning van de arbiters. Er is
een verschil tussen verloning voor arbitrage bij BFK en bij VSK. De
vraag wordt gesteld of dit niet gelijk gemaakt kan worden.
• Binnen het dirco klei werd de berekening gemaakt over de werking van
de kosten en opbrengsten van deze wedstrijden. Er zal aan de arbiters
uitgelegd worden wat er wettelijk kan in het kader van de
vrijwilligerswetgeving. Ook de documenten van VSK moeten gebruikt
worden.
• Het dirco klei wenst transparant te zijn over haar werking. Dit wordt
verder uitgewerkt.
• Er zal eeninternationale arbiter uitgestuurd worden naar Italië.
Voorzitter dirco klei heeft een offerte opgevraagd voor kledij voor de
arbiters klei. Het zal ongeveer 1.500,00 euro zijn voor T-shirts. Op die
manier zullen alle arbiters gelijk gekleed zijn.
• Er wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de arbiters kleischieten
waar zij de nodige info en uitleg krijgen. VSK zal hen een drankje en
een hapje aanbieden.
Een medewerker jachtparcours en compak wenst meer te krijgen voor een
wedstrijd dan de wettelijke dagvergoeding. Ze zegt dat ze aan elke wedstrijd
minimum 3 dagen extra werk heeft, voorbereiding en afhandeling.
De raad van bestuur gaat enkel akkoord met de onkostenvergoeding van de
dag van de wedstrijd zelf.
Banners: Voorzitter dirco klei toont een voorbeeld van een banner. Deze zullen
gemaakt worden voor VSK en met de sponsors op voor de wedstrijden
jachtparcours en compak.
Vanuit de werking jachtparcours en compak zullen er sponsorovereenkomsten
opgemaakt worden met sponsors voor deze wedstrijden. Het oorspronkelijke
plan was een contract van 9 jaar, maar voorzitter dirco klei denkt dat het 3 jaar
zal worden.
Er is een flow chart opgesteld om duidelijk te maken wie er binnen categorie en
wie er buiten categorie mag deelnemen aan de wedstrijden. Omdat er ook veel
buitelanders zijn die deelnemen aan deze wedstrijden, werd er voor hen een
oplossing gezocht, zodat ook zij in orde zijn met verzekering ed.
Er zullen vanuit VSK nieuwe waardebonnen gemaakt worden voor kleischieten.
Voorzitter dirco klei heeft aan BFK doorgegeven wie er namens VSK zal
zetelen. De raad van bestuur en AV zijn gepland op 22/03/2020

Topsport
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De TSC heeft mondeling de bevestiging gekregen voor de subsidies 2020 van:
▪ 10 000 euro talentdetectie doel
▪ 10 000 euro talentdetectie klei
▪ 40 475 euro prestatieprogramma Yannick Peeters.
Verder verloopt de werking goed.

C MEDEDELINGEN
C.1 Stand van zaken aansluitingen leden, sportbeoefenaars
Het overzicht van de aansluiting van de leden werd op voorhand doorgestuurd. Het aantal ligt
momenteel 1000 lager dan dezelfde periode vorig jaar.
D. VARIA
Admin dir:
• Tijdschrift: terug opnemen van de advertenties: VSK heeft een schrijven ontvangen van FODjustitie waarin staat dat de zoekertjes terug opgenomen mogen worden in het tijdschrift, indien
het verstuurd wordt met de post. De raad van bestuur beslist om dit vanaf heden dan ook terug
te doen.
Daniel
• Bij het opruimen van de opslagplaats in Boortmeerbeek, waren er zeer veel schijven. Wat gaat
hiermee gedaan worden? Tijdens het volgende dirco zal de aanpak hiervan besproken worden.
De vergadervoorzitter sluit de vergadering.

,
Secretaris-Generaal
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