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Datum: 19 oktober 2015
Algemeen
In deze Nieuwsbrief geven wij een beeld van de huidige stand van zaken rondom de erkenning van
de KNTS.
Stand van Zaken erkenning
Uit de vele reacties van verschillende gilden maken wij op dat er onrust heerst onder de traditionele
schutters, die lid zijn van de KNTS. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door een gebrek aan informatie
vanuit het bestuur van de KNTS.
Dat de erkenning van de KNTS lang op zich laat wachten, wordt veroorzaakt doordat het Ministerie
van Veiligheid en Justitie het proces van erkenning zeer zorgvuldig doorloopt. Maar we hebben
echter nog meer dan 2 maanden te gaan. Tijdens een volgend contact medio oktober met het
Ministerie werd nogmaals bevestigd dat zij volledig achter de voorgenomen erkenning staan maar de
onduidelijkheid over de datum blijft. Wij hebben onze zorgen laten blijken in een brief aan
Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Verder zullen we
onderzoeken welke middelen wij verder kunnen inzetten.
Is er in de tussenliggende periode niets meer gebeurd?
Jawel, in de maand augustus is de laatste hand gelegd aan de nieuwe Circulaire Wapens en Munitie
(CWM) en is deze door het Ministerie ter beschikking gesteld aan de Politie, ter beoordeling. Dit liet
vanwege vakantie van de betrokkenen enige tijd op zich wachten. In deze nieuwe CWM zijn het
Koning- en Keizerschieten als onderdelen van het Traditioneel schieten opgenomen. Zowel voor de
individuele gilden als bij Gildendagen en een Landjuweel.
Verlengen wapenverloven
De afgelopen weken is gebleken dat het verlengen van wapenverloven tot problemen kan leiden.
Ook voor gecertificeerde verenigingen (verenigingsverloven) en leden van gecertificeerde
verenigingen (privéverloven). Om dit te voorkomen adviseren wij dat, wanneer uw vereniging en
haar leden hun verloven moeten laten verlengen, er voor te zorgen dat de Politie in het bezit geraakt
van een kopie van uw Certificaat. Wanneer er dan niet tot verlenging wordt overgegaan, vraag dan
om een schriftelijke bevestiging van de weigering tot verlenging en op welke gronden er een
verlenging wordt geweigerd. Er is namelijk geen wettelijke grond waarop een verlenging kan worden
geweigerd, wanneer de vereniging waarvan u lid bent is gecertificeerd. Als er toch geweigerd wordt,
neem dan contact op met het bondsbureau.
Aankondiging jaarvergadering
Het bestuur is bezig met de voorbereidingen voor de eerste Algemene Vergadering van de KNTS.
Deze zal in dit kwartaal, bij voorkeur eind november, gehouden worden. Wij zijn op zoek naar een
geschikte locatie, waar wij de afvaardigingen van alle aangesloten verenigingen kunnen ontvangen.
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De uitnodigingen met de agenda en vergaderstukken zullen minimaal 2 weken vóór deze vergadering
per e-mail worden verzonden.
Tot slot
De komende weken zal duidelijk worden hoe het verder gaat met de erkenning. Wanneer dit een feit
is, zullen wij iedereen dit onmiddellijk laten weten. Wat echter niet handig is, is het verspreiden van
roddels en halve waarheden. Het is waar dat wij jullie niet gedetailleerd op de hoogte houden van de
ontwikkelingen. Maar dat kan ook niet. Dit soort besprekingen en onderhandelingen zijn gevoelig
voor individuen en organisaties. Goed en zorgvuldig gaat in dit geval boven snel en slordig.
Neem bij vragen of onduidelijkheden contact met ons op via het Bondsbureau. Dat kan via het emailadres bondsbureau@knts.nl of per telefoon 06 8308 1737.
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