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Onderwerp: Algemene Ledenvergadering 04-03-2015; Bijeenkomst voor leden VVT; openbaar voor organiserende verenigingen en overige belangstellenden 
Aanvang:   20.00 uur. 
Locatie:  Zalencentrum de Haverkamp, Stationsstraat 28, 7475 AM  Markelo. 
Aanwezig:  G. Vruwink, R. Veelers, P. Ankersmid, VVT; Martens; PJGO Markelo; Schutterij Oldensaele; Zomerfeesten de Hoeve; SC Prins Alexander; OV Hellendoorn; Vogelschieten Holten; Dorpsfeest Markelo; Sprakel; Buurtvereniging de Achterhoek; Buurtvereniging Elsenerbroek; Pinksterfeesten Beckum; Schuttersvereniging Overdinkel; OC Weerselo 
1. Opening van de Algemene Ledenvergadering  
De voorzitter Gerrit Vruwink opent de derde ledenvergadering van de VVT om 20:00 uur. Hij heet de leden (schietmeesters) en organiserende verenigingen (begunstigers) welkom. Politie Twente heeft zich afgemeld en laten weten dat de feesten goed verlopen zijn en dat zij openstaan voor op- en aanmerkingen. 

a. Vaststellen leden Kascommissie 
Voortaan worden de leden van de kascommissie uit de aanwezigen in de vergadering vastgesteld. Zij beoordelen de financiële stukken ter plaatse. 
Voor 2015 bieden zich aan J. Franke en M. van Olffen van OC Weerselo, waarvoor dank. 

2. Toelating niet-leden van VVT 
De voorzitter vraagt aan de leden of overige belangstellenden worden toegelaten. Belangstellenden hebben geen stemrecht. Mogen wel vragen aan de orde stellen. Voorstel is akkoord  3. Vast stellen agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
4. Verslag secretaris 2014 
Notulen 31-3-2014 (algemene ledenvergadering) zijn ongewijzigd vastgesteld. 
In 2014 zijn in de periode van 26 april 2013 t/m 26 oktober maar liefst 45 vogelschietevenementen geregistreerd bij de VVT. Helaas een afzegging ontvangen vanwege een sterfgeval in de buurt. Dit aantal evenementen ligt vanwege een aantal eenmalige evenementen 4 hoger vanwege een aantal eenmalige evenementen. Alle evenementen hebben zich voortreffelijk aan de algemene en veiligheidsreglementen gehouden. Er zijn geen meldingen van incidenten zijn geweest. 
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De VVT telt buiten het bestuur om 25 leden, 2 meer dan 2014. SC Prins Alexander heeft 8 leden geregistreerd en er maar drie ingezet in Twente. Van deze 3 leden is het lidmaatschapsgeld in rekening gebracht. 
Verder zijn er geen bijzonderheden te melden t.a.v. nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vogelschieten. De situatie heeft zich in de afgelopen jaren gestabiliseerd. 
Zorg dat u zich met een correct mail-adres aanmeldt voor de VVT nieuwsbrief, dan blijft u op de hoogte van het laatste nieuws. 
5. Financiële zaken 2014  

a) Financieel verslag  
Ronny Veelers licht het financiële verslag toe en benoemt de uitgaven en inkomsten. 
b) Verslag Kascommissie 
Kascontrole heeft plaatsgevonden. Met dank aan J. Franke  en M. van Olffen Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 
c) Decharge Bestuur 
Het bestuur wordt gedechargeerd door de kascommissie. 

6. Bijdrage 2015. Voorstel: 
a) Ondergrens voor het heffen van €20,- bijdrage vaststellen op €1000,- (gerelateerd aan de jaarlijkse kosten), derhalve is in 2015 geen bijdrage noodzakelijk. 
Voorstel is akkoord 
b) Afdracht alleen voor leden die gedurende het jaar actief hebben opgetreden als schietmeester 
Voorstel is akkoord, mits wijzigingen t.o.v. de initiële opgave achteraf worden gemeld. 
c) Leden: nihil 
Voorstel is akkoord. 
d) Begunstigers: nihil 
Voorstel is akkoord. 
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7. Bestuursaangelegenheden 
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen voor de vacatures binnen het bestuur. Nogmaals het verzoek om binnen uw achterban na te gaan of er belangstelling is voor toetreding tot het bestuur van de VVT. Aanmelden kan bij de zittende bestuursleden. 
8. Rondvraag 
Hoe vaak wordt er gecontroleerd tijdens evenementen. Aantal controles is niet door de politie aangegeven. Dhr. Bats van Martens geeft aan dat zij twee keer zijn gecontroleerd.  Dhr. Sprakel licht toe dat voor de schietmeester wettelijk gezien wel een KNSA licentie noodzakelijk is.  9. Sluiting officiële gedeelte. 
De voorzitter bedankt eenieder voor de aanwezigheid en grote betrokkenheid;  het verslag  volgt per ommegaande; de algemene ledenvergadering van 2016 vindt ongeveer in dezelfde tijd plaats als dit jaar en zal twee weken voor de vergadering via de bekende mailadressen worden aangekondigd. 

  


