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Onderwerp: Algemene Ledenvergadering 12-02-2018; 
Bijeenkomst v oor leden VVT; openbaar voor organiserende verenigingen en overige 
belangstellenden 

Aanvang:   20.00 uur. 

Locatie:  Schietvereniging Delden, De Peppelaar 33, 7491 DJ, Delden. 

Aanwezig:  VVT: G. Vruwink, P. Ankersmid, J. Dorenbusch 
Leden: Martens Vorden; Sprakel Enschede; Wermer Glane 
Begunstigers: Oranje Comité Weerselo; Oranje Vereniging Hellendoorn; Activiteiten 
Stichting Elsenerbroek; Markelosebroek; Vogelschieten Holten; Zomerfeesten Hoeve; 
TVVE Oele; Schutterij Oldenzaal; Dorpsfeest Markelo; Schuttersvereniging Concordia 
Glane; Schuttersvereniging Delden 

Met kennisgeving afwezig: Leden: Schietcollege Prins Alexander 
Politie afdeling bijzondere wetten. 

1. Opening van de Algemene Ledenvergadering  

De voorzitter Gerrit Vruwink opent de zesde algemene ledenvergadering van de VVT om 20:00 uur. Hij 
heet de leden (schietmeesters) en organiserende verenigingen (begunstigers) welkom. Politie Twente 
is verhinderd. 

a. Vaststellen leden Kascommissie 

Voor de periode 1-1-2017 t/m 31-12-2017 bieden zich aan Herman Sprakel en Johan Berendsen 
waarvoor dank. 

Voor volgend jaar biedt Bennie Bats zich aan. De tweede persoon zal tijdens de vergadering 
worden gevraagd. 

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. Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
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4. Verslag secretaris 2017 

Notulen 10-11-2016 (algemene ledenvergadering) zijn ongewijzigd vastgesteld. 

In 2017 zijn in de periode van 27 april 2017 t/m 17 september 2017 44 vogelschietevenementen 
geregistreerd bij de VVT het aantal is gelijk gebleven. Alle evenementen hebben zich aan de algemene 
en veiligheidsreglementen gehouden. Er zijn geen meldingen van incidenten zijn geweest. 
Bij een evenement is er een uitzondering geweest. Er is met toestemming van de korpschef politie een 
schietmeester aangetreden die geen lid van de VVT was maar van de KNTS. Het evenement is wel 
volgens de algemene en veiligheidsreglementen gehouden en er is een bijdrage afgedragen aan de 
VVT. 

De VVT telt buiten het bestuur om 28 leden. Tijdens de vergadering is 1 persoon afgemeld. 

Er zijn geen aanleidingen om het algemene reglement of veiligheidsreglement aan te passen. 

Als bijzonderheid kan het optreden van de aan de KNTS gelieerde schietmeester worden gemeld. Aie 
agendapunt 9 voor verdere bijzonderheden. 

5. Financiële zaken 2017 (t/m 31-12-2017)  

a) Financieel verslag  

Jeroen Dorenbusch licht het financiële verslag toe en benoemt de uitgaven en inkomsten.  
Doorbelasting aan de schietmeesters heeft nog niet plaatsgevonden. Dit geeft nog een tegoed 
van 13 keer de bijdrage voor de actieve schietmeesters (€260). 

b) Verslag Kascommissie 

Kascontrole heeft plaatsgevonden. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 

c) Decharge Bestuur 

Het bestuur wordt gedechargeerd door de leden. 

6. Bestuursaangelegenheden 

Nogmaals het verzoek om binnen uw achterban na te gaan of er belangstelling is voor toetreding tot 
het bestuur van de VVT. Per eind 2018 is de positie van secretaris DEFINITIEF vacant. Aanmelden is 
dringend gewenst bij de zittende bestuursleden. 

7. Bijdrage 2017. Voorstel: 

a) Ondergrens voor het heffen van €20,- bijdrage per organiserende vereniging is vastgesteld op 
€1000,- (gerelateerd aan de jaarlijkse kosten). Aangezien het eigen vermogen van de 
vereniging per 31-12-2018 €1056,03 betrof, is derhalve in 2018 GEEN bijdrage noodzakelijk. 

Voorstel is akkoord; de secretaris plaatst een aangepast aanmeldingsformulier op de website. 
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8. Vergadercyclus 

a) Vergadermoment en plaats is voor volgend jaar vastgesteld op de tweede week van februari. 
Locatie mag bij voorkeur weer in Delden zijn. 

9. Positie van de VVT ten opzichte van de KNTS 

a) Er is één geval waarbij de schietmeester geen lid was van de VVT, maar van de KNTS. 
De korpschef heeft hiervoor toestemming verleend, mits het reglement volgens de 
reglementen van de VVT zou verlopen. De organiserende vereniging heeft het 
evenement geregistreerd bij de VVT. In deze zal het bestuur buiten de vergadering 
contact opnemen met Sander Duisterhof om het standpunt van de KNSA te bepalen 
en daarna een gesprek met de korpschef beleggen om de situatie te bespreken. 

10. Verzekeringen tijdens vogelschietevementen 

a) Wapenhandel Martens geeft aan dat het afsluiten van een verzekering voor het 
vogelschieten problemen geeft. Het algemeen reglement van de VVT geeft aan dat de 
Organiserende Vereniging voor een passende aansprakelijkheidsverzekering zou 
moeten zorgen. Daarnaast lidmaatschap van de KNSA dekking voor de aangesloten 
schutters. Inmiddels heeft Martens weer een partij gevonden waar zij zich kan 
verzekeren. 
De conclusie van de vergadering is dat er drie opties zijn voor verzekeren; let daarbij 
op overdekking door dubbele verzekeringen: 

(1) De begunstiger (Organiserende Vereniging) sluit een passende 
aansprakelijkheidsverzekering af. 

(2) De schietmeester is op persoonlijke titel verzekerd voor aansprakelijkheid 

(3) De schietmeester is lid van de KNSA en is derhalve verzekerd. Hierbij zijn ook de 
introducees gedekt. 

Hiermee is het punt voldoende toegelicht. Het bestuur neemt geen verdere actie in deze. 

11. Rondvraag 

Geen. 

12. Sluiting 

De voorzitter bedankt eenieder voor de aanwezigheid en betrokkenheid; het verslag volgt zo spoedig 
mogelijk. 


