6de Nieuwsbrief VBG en Federatieve Schietcommissie sectie Geweer
Datum: 25 september 2014
Sinds de vorige Nieuwsbrief, die is verschenen in augustus, is er veel werk verzet in het kader van het
twee sporenbeleid dat wij ingezet hebben. Op beide sporen is flink vooruitgang geboekt. We zullen
deze voortgang hieronder kort samenvatten en een doorkijk geven naar de toekomst.
Voorbereidingen Koepelorganisatie
Met de informatie die wij gekregen hebben van het Ministerie van Veiligheid en Justitie tijdens en na
ons gesprek met het Ministerie op 31 juli, is een start gemaakt met het kiezen van een
organisatievorm voor de Koepelorganisatie. Zo is er onder meer een eerste versie beschikbaar
gekomen van de Statuten van deze Koepelorganisatie opgesteld door Prof. Mr. Martin Jan van
Mourik. Daarnaast is er een planning gemaakt, waarvan het uitgangspunt is dat de nieuwe
organisatie is gerealiseerd op 1 januari 2015. Om dit mogelijk te maken dient er nog zeer veel werk te
worden verzet. Vervolgens is er een vervolggesprek geweest met het Ministerie waarbij de concept
Statuten als praatstuk werden gehanteerd en waar de planning is gepresenteerd. Tijdens dit gesprek
heeft de vertegenwoordiger van het Ministerie aangegeven aan welke eisen een Koepelorganisatie
dient te voldoen. Wij noemen er hier enkele:
- De organisatie dient in staat te zijn om onze gilden te certificeren volgens de maatstaf van
het Ministerie
- De organisatie dient onderscheidend te zijn ten opzichte de bestaande koepelorganisatie
(KNSA)
- De organisatie zal breder dienen te zijn georiënteerd dan alleen richting de Brabantse Gilden
- Er zullen werkprocessen moeten worden opgesteld
- onze schietdisciplines moeten worden beschreven
- Er dient een convenant gesloten te worden met het Ministerie van Veiligheid en Justitie
- Er zullen opleidingen moeten worden ontwikkeld
- De “zwarte kant” zal geborgd moeten worden. Hiermee wordt bedoeld dat duidelijk moet
zijn hoe we om gaan met Gilden en Schutters die zich niet aan de regelgeving houden. Het
gaat hierbij niet om taken die bij de politie thuis horen.
Zoals de planning er nu uit ziet zal er een oprichtingsbijeenkomst voor de Koepelorganisatie worden
georganiseerd op zaterdag 1 november 2014. Wij verzoeken alle geweerschietende gilden deze
datum in hun agenda te reserveren, omdat zij bij deze bijeenkomst aanwezig dienen te zijn. We gaan
ervan uit dat we de uitnodiging en de stukken voor deze bijeenkomst 2 weken van te voren aan de
gilden toe kunnen zenden.
Certificering van Gilden en Schutterijen en de VBG door de KNSA
Zoals wij hierboven hebben aangegeven streven wij ernaar om de Koepelorganisatie op 1 januari
operationeel te hebben. Hiervoor zijn wij afhankelijk van de goedkeuring van het Ministerie en de
aanwijzing van de Koepel door de Minister. Omdat nog niet helemaal duidelijk is of wij de
oprichtingsdatum van 1 januari 2015 gaan halen, gaan wij door met het certificeren van de Gilden en
Schutterijen door de auditors van de VBG. Er zijn inmiddels 13 auditors opgeleid. Deze staan klaar om
te beginnen. Wij adviseren dan ook voor uw gilde de quick scan door te nemen en de certificering
aan te vragen. Mede omdat wij niet weten, hoe de politie reageert richting de schutters, wanneer zij
lid zijn van niet gecertificeerde gilden of schutterijen in 2015. Zekerheid voor alles!

De Quick scan en overige informatie kunt u vinden op de website van de VBG: www.VBG2008.nl .
Deze website is speciaal door de VBG in het leven geroepen om snel informatie te kunnen
verstrekken en actueel te houden.
Tot slot
Het mag duidelijk zijn dat het streven is om de Koepelorganisatie op 1 januari 2015 operationeel te
hebben. Daar ligt de focus en dit krijgt nu de absolute prioriteit.
Let heel erg goed op uw Mailbox want dit is het communicatiekanaal in deze.
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