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Algemeen 

In deze Nieuwsbrief wordt een doorkijk gegeven naar de voortgang van de inrichting van de 

organisatie van de KNTS, de opstart van de certificering, het innen van de contributies en een globale 

planning van de officiële erkenning. 

 

Voortgang inrichting KNTS-organisatie 

De afgelopen twee maanden heeft het bestuur zich gericht op de interne organisatie van de KNTS en 

op het samenstellen van de benodigde documenten die bij een dergelijke organisatie horen. Inmiddels 

kan iedereen op de website www.knts.nl onder meer de volgende documenten vinden: 

- Het leden-mutatieformulier 

- Het algemene Veiligheidsreglement voor tijdelijke en permanente schietterreinen 

- Een omschrijving van de schietdisciplines welke door de KNTS worden erkend. 

- Een overzicht van de verschillende wapens die gebruikt worden bij de schietdisciplines 

- Een introductiecursus 

Momenteel worden het Huishoudelijk Reglement en de Reglementen rondom Beroep en Bezwaar 

onder handen genomen. Naar verwachting zullen de conceptversies hiervan over enkele weken 

beschikbaar komen. 

 

De leden van de KNTS krijgen de mogelijkheid om tegen een besluit van het bestuur Beroep aan te 

tekenen. Dit betekent dat er een Commissie van Beroep ingericht wordt. Deze zal bestaan uit 3 

onafhankelijke personen, bij voorkeur Juristen. Deze commissie doet een uitspraak over het 

ingestelde Beroep. Voor deze commissie zijn wij nog op zoek naar kandidaten. Wanneer er gilden zijn 

die hiervoor geschikte kandidaten kennen, dan verzoeken wij om dit kenbaar te maken aan het 

Bondsbureau van de KNTS door een e-mail te sturen naar bondsbureau@knts.nl. 

 

Verder wordt het Bondsbureau ingericht. Het Bondsbureau gaat alle lopende zaken van de KNTS 

afhandelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het afhandelen van de aanmeldingsformulieren, het 

verwerken van mutatieformulieren, het innen van contributies, het up to date houden van de website, 

het coördineren van de certificeringen, het versturen van de schietlicenties, enzovoort, enzovoort. Het 

Bondsbureau legt verantwoording af aan het Bestuur, welke het beleid van de vereniging bepaalt. 

Om dit alles te kunnen realiseren wordt de benodigde kantoorapparatuur aangeschaft en een  

bankrekening geopend. 

 

Innen contributies 

Het Bondsbureau is al gestart met het versturen van de facturen voor het innen van het inschrijfgeld 

(€50,--) en de contributie 2015 (€50,--). Bij deze factuur is ook een ledenlijst gevoegd op basis van de 

gegevens uit de VBG-database, met het verzoek deze te controleren en aan te geven of men akkoord 

gaat met het gebruik van de gegevens uit de VBG-database. Wanneer leden niet akkoord gaan met 

het gebruik van die gegevens, dienen de schutters opnieuw te worden aangemeld bij de KNTS. Deze 

aanvraag dient dan vergezeld te gaan met een geldig wapenverlof of een geldig origineel VOG (niet 

ouder dan 6 maanden). Vervolgens wordt op basis van de aangepaste ledenlijsten een factuur naar 

de verenigingen gestuurd. Aangezien de KNTS een startkapitaal nodig heeft voor onder meer het 

inrichten van het Bondsbureau, verzoekt het Bestuur de aangesloten verenigingen om de facturen zo 

spoedig mogelijk te betalen. Door een wijziging in de software die wij gebruiken voor het incasseren 

van de contributies, zullen wij dit jaar geen gebruik kunnen maken van de verleende machtiging voor 

automatische incasso. In de tweede helft van 2015 onderzoeken wij de mogelijkheden voor 

aanpassing of vervanging van de software, die het automatisch incasseren mogelijk maakt. 

 

http://www.knts.nl/
mailto:bondsbureau@knts.nl
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Opstart Certificeringsproces 

Na overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie is besloten om de Certificering van gilden die 

al een aanvraag voor Certificering hebben ingediend, maar nog niet zijn gecertificeerd, op te gaan 

starten. Wij adviseren verenigingen, die nog geen aanvraag certificering hebben ingediend dit spoedig 

te doen. In verband met de opstart van de certificering zijn alle auditeurs uitgenodigd voor een 

bijeenkomst op zaterdag 28 februari. Deze auditeurs zullen de betrokken verenigingen gaan bezoeken 

en begeleiden in het behalen van het Certificaat. Zij beoordelen tijdens hun bezoek of een vereniging 

aan de gestelde eisen voldoet door het doorlopen van de Aanvraag Certificering (deze is te vinden op 

de website www.knts.nl onder de knop “aanvraag Certificering”). De verenigingen dienen dit goed voor 

te bereiden, zodat de kans op slagen maximaal is. Als aan alle voorwaarden is voldaan, zal de 

auditeur de vereniging voordragen voor Certificering aan het Bestuur. Wanneer de KNTS officieel is 

erkend, zal daarna het Certificaat worden toegekend.  

 

Globale planning erkenning KNTS 

Momenteel wordt de Circulaire Wapens en Munitie (CWM) aangepast, zodat naast de KNSA ook de 

KNTS in deze CWM een rol krijgt. Vervolgens wordt deze nieuwe versie voorgelegd aan verschillende 

organisaties voor commentaar. Daarna wordt de CWM gepubliceerd in de Staatscourant en wordt 

door het Ministerie van Veiligheid en Justitie een convenant tussen de KNTS en het Ministerie 

opgesteld. Tenslotte vindt de formele ondertekening van het convenant plaats. 

 

Een oproep 

Het bestuur van de KNTS is geïnteresseerd in de zaken die momenteel lopen bij de rechtbank van 

verschillende gilden tegen de in beslag name van diverse wapens door de Politie. Op deze manier 

hopen wij een beeld te krijgen van welke zaken er lopen en wat de stand van zaken is. Wij verzoeken 

de betrokkenen om deze informatie via e-mail naar het Bondsbureau te sturen.  

 

Tot Slot 

Het Bestuur hoopt u met deze Nieuwsbrief voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft 

u vragen aarzel dan niet om deze per e-mail te stellen aan het Bondsbureau. Dit kan via de 

contactmogelijkheid op de website, via e-mail of telefonisch op nummer (06) 83 08 17 37. Dit is met 

ingang van heden het algemene toegangsnummer van het Bondsbureau van de KNTS. 

 

 

http://www.knts.nl/

