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Algemeen 

Dit is de 1ste Nieuwsbrief van de KNTS. Deze Nieuwsbrief is de opvolger van de Nieuwsbrief die door 

de VBG en de Federatieve Schietcommissie Sectie Geweer werd uitgebracht. Nu de KNTS 

operationeel is geworden wil het Bestuur de aangesloten verenigingen via deze weg op de hoogte 

houden van de ontwikkelingen. Voor de meest actuele informatie kunt u binnenkort terecht op de 

Website www. KNTS.nl. Verder op in deze Nieuwsbrief kunt u hierover meer informatie vinden. 

Er komen allerlei vragen op ons af. Deze worden in deze Nieuwsbrief niet allemaal beantwoord. Voor 

de duidelijkheid: De VBG is geen lid meer van de KNSA. Er zullen dus ook geen KNSA-licenties meer 

beschikbaar komen. De VBG is bovendien geen gecertificeerde vereniging. Het lidmaatschap van de 

VBG heeft derhalve geen waarde meer. Daarom zal de VBG geen contributiefacturen meer naar de 

gilden sturen.  

Organisatie 

De KNTS is een vereniging en zoals iedere vereniging heeft de KNTS een bestuur en leden. De leden 

van de KNTS bestaan uitsluitend uit verenigingen. Het Bestuur bestaat op dit moment uit: 

Voorzitter: Eric Jan van Eggelen e-mail: voorzitter@knts.nl 

Secretaris: Harrie Bruijns e-mail: secretaris@knts.nl  

Penningmeester: Bas van Wieringen e-mail: penningmeester@knts.nl  

Lid: Frans Vriens e-mail: fransvriens@knts.nl  

Lid: Jack Evers e-mail: jackevers@knts.nl  

Lid: Wim Roosengarten e-mail: wimroosengarten@knts.nl  

Mogelijk dat de bovenstaande e-mailadressen nog niet bereikbaar zijn. Deze worden momenteel 

geactiveerd. 

Het Bestuur wordt ondersteund door een Bondsbureau. Het Bondsbureau gaat de lopende zaken van 

de vereniging afhandelen. Denk hierbij aan het certificeren van aangesloten verenigingen, het 

verwerken ledenmutaties, het uitgeven van schietlicenties en de algemene handelingen die binnen 

de KNTS dienen te worden uitgevoerd. Momenteel wordt gewerkt aan de inrichting van dit 

Bondsbureau. Het Bondsbureau is te bereiken via bondsbureau@knts.nl.  

Het Bestuur gaat de komende tijd werken met een aantal commissies om de organisatie verder in te 

vullen. Zo is er een commissie voor de diverse reglementen, voor de certificering, voor de 

communicatie en media en voor het beroep- en tuchtreglement. Mogelijk wordt er ook een beroep 

op uw deskundigheid gedaan. 

Certificering 

De KNSA heeft de certificering van de Gilden en Schutterijen waarvan de schutters lid zijn van de VBG 

onmiddellijk na de ontvangst van de opzegging van het KNSA-lidmaatschap van de VBG gestaakt.  Dit 

betekent dat de Gilden die zich aangemeld hebben en die nog niet bezocht zijn door een auditeur 

voor de certificering, niet meer door de KNSA worden gecertificeerd. Ook niet wanneer zij zich 

hebben aangemeld in december 2014. Over deze werkwijze is een brief naar de KNSA gestuurd, 
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waarin de VBG haar afkeuring hierover heeft uitgesproken. Te meer omdat de VBG zelf de auditoren 

voor deze certificering beschikbaar heeft gesteld.  

Deze handelwijze is een reden te meer om snel de Certificering door de KNTS op te starten. Dit kan 

echter pas wanneer het Ministerie van Veiligheid en Justitie hiervoor toestemming geeft aan de 

KNTS.  

Voor wapenverlofhouders die door deze werkwijze in het gedrang komen in verband met het 

verlengen van hun wapenverlof zal een pragmatische oplossing moeten worden gevonden. Di t zal 

per geval moeten worden bekeken. 

Lidmaatschap KNTS 

De KNTS is een koepelorganisatie die zich richt op het Traditioneel schieten. Het belangrijkste 

kenmerk van deze wijze van schieten is dat er omhoog wordt geschoten en niet vlak, zoals op een 

schietbaan. Dat betekent dat de KNTS alleen schietdisciplines zal erkennen die aan dit kenmerk 

voldoen en wapens waarmee deze disciplines worden verschoten.  

Er zijn nog een aantal gilden die nog geen lid zijn van de KNTS, maar wel op een traditionele manier 

schieten. De mogelijkheid om lid te worden is er natuurlijk altijd. De aanmeldingsformulieren voor 

het lidmaatschap zijn te vinden op de website www.knts.nl.  

Binnenkort worden de eerste facturen voor het innen van de contributie van de KNTS verstuurd naar 

de gilden en schutterijen die zich hebben aangemeld. Deze contributie bestaat uit: 

- contributie gilde per jaar: €50,-- 

- aantal schutters x €19,-- 

Voor de bepaling van het aantal schutters wordt als uitgangspunt het aantal leden genomen die een 

gilde aangemeld heeft bij de VBG. Wanneer dit aantal niet meer klopt, dient het Gilde contact op te 

nemen met de Penningmeester van de KNTS via penningmeester@knts.nl.  

Website www.knts.nl 

Sinds vorige week is de website www.knts.nl operationeel. De informatie op deze website is nu nog 

zeer beperkt, maar zal weldra worden aangevuld. Het wordt het informatiemedium van de KNTS. 

Binnenkort vindt u op deze website onder meer de volgende informatie: 

- Statuten en het Huishoudelijk Reglement  

- gegevens over contributie en mutatieformulieren 

- wedstrijdreglementen 

- schietdisciplines 

- Certificeringen, aanvraag, voorwaarden en procedure 

Tot slot 

Het mag duidelijk zijn dat er de komende weken heel veel dient te worden geregeld. Ook zijn er nog 

een aantal zaken, waarover duidelijkheid dient te komen. Hier wordt hard aan gewerkt. 
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