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Algemeen
In deze Nieuwsbrief presenteren wij onder andere een nieuw logo. Dit vindt u vanaf nu terug op de
website, onze correspondentie en op de Certificaten. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende
wapens die bij het traditioneel schieten gebruikt worden en een oproep voor nieuwe KNTSbestuursleden.
Nieuw logo KNTS
Na de eerste opstartfase is er een nieuw logo ontwikkeld. In samenwerking met Paul Kemper is dit
logo tot stand gekomen. De boog symboliseert de koepelorganisatie, wat de KNTS is voor
verenigingen die traditioneel schieten. Daarnaast is gekozen voor de kleuren van de Nederlands vlag,
waarmee duidelijk wordt gemaakt dat wij een nationale koepelorganisatie zijn, voor verenigingen uit
geheel Nederland.
Dit logo komt vanaf heden terug op al onze correspondentie, nieuwsbrieven, certificaten en op de
website. In de loop van de komende weken zullen alle formulieren aangepast worden. De licenties
van 2016 worden ook voorzien van het logo. Hiermee hopen wij de herkenbaarheid te vergroten.
Daarnaast moet het onze organisatie een professionele uitstraling geven.
Wapens voor het traditioneel schieten
In de afgelopen maanden is het ons nog duidelijker geworden dat er bij het traditioneel schieten een
grote verscheidenheid aan wapens wordt gebruikt. De lijst is de afgelopen maanden alleen maar
gegroeid. Mede doordat in de afgelopen maanden enkele keren een oproep is gedaan om de
gebruikte wapens aan te melden bij de KNTS. Ook nu doen wij een oproep aan gilden en
verenigingen die bij de KNTS zijn aangesloten om de verschillende type wapens die in gebruik zijn
voor het traditioneel schieten bij ons Bondsbureau aan te melden (via e-mail: bondsbureau@knts.nl).
Het gaat hierbij met name om de historische wapens. Vermeld in dit geval het merk, type, kaliber en
de gebruikte munitie, inclusief de soort kruit, in uw aanmelding.
Zoals u wellicht weet is het vanaf dit jaar verplicht om ook een vergunning te hebben voor het in
bezit hebben van kruit. Bijgaand zenden wij informatie over dit item. Maak hiervan melding bij het
verlengen van uw wapenverlof. Dit wordt vervolgens kosteloos toegevoegd aan uw wapenverlof.
Gezocht nieuwe KNTS bestuursleden
In de vorige Nieuwsbrief is aangegeven dat wij op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester.
Vooralsnog combineert Bas van Wieringen deze functie met zijn rol als directeur van het
Bondsbureau.
Inmiddels heeft het bestuur besloten deze vraag uit te breiden. We zijn op zoek naar enkele
bestuursleden die met name ons bestuur kunnen verrijken met financiële kennis en administratieve
vaardigheden. Binnenkort ontvangen alle aangesloten verenigingen de vacatures en het bestuur
hoopt dat er een aantal goede kandidaten zich bij ons zullen melden. De KNTS krijgt een belangrijke
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functie in de wereld van wapens en munitie en daarom dienen wij een goed en krachtig bestuur te
waarborgen.
Lopende zaken
In de maand juli hebben wij een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van de Nationale politie
en de Teamchef Regionale Coördinatie Taken van de Politie Oost Brabant. Dit gesprek was met name
bedoeld om met elkaar kennis te maken en elkaars organisatie beter te leren kennen. Hierbij zijn vele
onder werpen besproken die het afgelopen half jaar hebben gespeeld en waarvoor wij door diverse
verenigingen zijn benaderd. Dit gesprek verliep in een prima sfeer en er zijn enkele goede afspraken
gemaakt.
In de afgelopen maanden is ook de CWM weer met het Ministerie van Veiligheid en Justitie
besproken. Daarnaast is er een Convenant in ontwikkeling met het Ministerie, waarin een aantal
afspraken tussen KNTS en Ministerie worden vastgelegd. Wanneer de erkenning daar is en de CWM
gepubliceerd in de Staatscourant zal dit Convenant worden ondertekend.
Tot slot
Het is duidelijk dat wij nog steeds vooruitgang boeken, al zouden ook wij graag zien dat het wat
sneller ging. Intussen gaan wij gewoon verder om onze organisatie verder te vervolmaken. Dit kan
ons alleen maar sterker maken.
De komende weken staan er weer enkele belangrijke activiteiten op de agenda, zeker voor wat
betreft het Traditioneel schieten. Denk hierbij aan het Europees Schutterstreffen in Peine (Duitsland)
en een week later de NBFS-wedstrijd geweerschieten in Vessem.
Eric Jan van Eggelen,
Voorzitter.
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