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Hier is al weer de 7de Nieuwsbrief van de VBG en de Federatieve Schietcommissie sectie Geweer. 

Afgelopen donderdag 16 oktober hebben wij opnieuw een overleg gehad met een 

vertegenwoordiger van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  

Daarnaast zijn in de afgelopen weken de eerste gilden gecertificeerd. Het aantal aanmeldingen voor 

het certificeren loopt goed op. Verderop komen we hierop terug. 

Voorbereidingen Koepelorganisatie 

In de vorige Nieuwsbrief is aangegeven dat de nieuwe Koepelorganisatie zich dient te onderscheiden 

van andere Koepelorganisaties. Vanuit dit oogpunt is gekozen voor een Koepelorganisatie die zich 

richt op het Traditioneel Schieten in Nederland. Dat betekent dat ook schutterijen uit Gelderland en 

Limburg zich aan kunnen sluiten, maar ook verenigingen die “op de wip” schieten maar geen gilde of 

schutterij zijn. Dit geeft de Koepel meer bestaansrecht en een breder draagvlak. Vanzelfsprekend is 

voor de borging van de belangen van alle aangesloten verenigingen een gedegen organisatie nodig. 

De afgelopen vier weken is er, onder meer, hard gewerkt aan 

- de Statuten voor de Koepelorganisatie 

- de inrichting van de organisatie 

- de financiële huishouding 

- de richtlijnen voor certificering vanuit de eigen Koepelorganisatie in de toekomst 

- de Risico-inventarisatie 

De hele reeks documenten, welke de basis vormen voor de nieuwe Koepelorganisatie zijn, in concept 

vorm, aangeboden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Vervolgens hebben zij aangegeven 

wat er nog ontbreekt en zijn er een aantal kritische vragen gesteld. De aanvullingen en antwoorden 

worden de komende dagen  uitgewerkt. De volgende stap zullen we zetten afhankelijk van de 

opmerkingen van het Ministerie. We houden u daar uiteraard van op de hoogte. Wat zeker is, is dat 

er op 1 November in Overloon een informatiebijeenkomst is waarvoor  de uitnodigingen op zeer 

korte termijn worden verstuurd via de gebruikelijke weg. 

 
 Certificering van Gilden en Schutterijen en de VBG door de KNSA 

De afgelopen weken zijn de eerste gilden gecertificeerd en hebben zich een flink aantal gilden 

aangemeld om te worden gecertificeerd. Echter nog lang niet iedereen heeft zich aangemeld. Wij 

willen alle geweerschietende gilden er op wijzen dat het verplicht is om vanaf 1 januari 2015 te zijn 

gecertificeerd. Anders kan het voorkomen dat een wapenverlof niet meer wordt verlengd of dat er 

geen nieuwe verloven meer kunnen worden aangevraagd. Dit is onafhankelijk of er wel of geen 

nieuwe gildekoepel komt. Houd daar rekening mee. Als je vragen hebt stel ze via de VBG. 

Tot slot 

Wilt u de op- en inrichting van de nieuwe Koepelorganisatie van nabij volgen, kijk dan regelmatig op 

www.VBG2008.nl . Hierop worden recente ontwikkelingen geplaatst en kunt u zien welke gilden zijn 

gecertificeerd. 
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