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De Nieuwsbrieven volgen elkaar nu in hoog tempo op. Dit geeft aan dat er voortdurend 

ontwikkelingen zijn, waarvan we jullie graag op de hoogte brengen.  

Koepelorganisatie Nederlandse Traditionele Schutters 

Uit de reacties in de afgelopen weken is  duidelijk geworden dat nog niet voor iedereen duidelijk is 

wat de rol wordt van de nieuwe Koepelorganisatie. De opzet is dat de nieuwe Koepelorganisatie 

naast de KNSA gaat functioneren. Hiermee is deze Koepelorganisatie een rechtstreekse 

gesprekspartner van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De nieuwe Koepelorganisatie is speciaal 

opgericht voor gilden, schutterijen en verenigingen die zich bezighouden met traditioneel schieten 

(Koningschieten, Wipschieten, en dergelijke) met het geweer. Vandaar dat deze nieuwe 

Koepelorganisatie de naam “Koepel Nederlandse Traditionele Schutters” (bij afkorting KNTS) heeft 

gekregen.  

Tijdens ons laatste contact met het Ministerie kwam naar voren dat de nieuwe Koepelorganisatie zo 

snel mogelijk een verzoek tot erkenning bij de Minister aan diende te vragen om alles nog vóór 1 

januari 2015 geregeld te krijgen. Daarop is snel actie ondernomen en afgelopen woensdag 22 

oktober 2014 is de akte van Oprichting van de KNTS bij de Notaris gepasseerd. Dit betekent dat de 

KNTS nu officieel bestaat en dat de organisatie verder kan worden ingericht.  Op de foto hieronder 

leest Notaris van Mourik de akte van Oprichting voor. 

 

Inmiddels hebben alle gilden een uitnodiging voor de oprichtings/informatiebijeenkomst van de 

KNTS ontvangen. Deze bijeenkomst is met name bedoeld om toe te lichten wat de rol wordt van de 

KNTS en waarom deze nodig is. Daarnaast worden de Statuten verder toegelicht en wordt een 

doorkijk gegeven naar de organisatie. Maar ook wordt inzicht gegeven in de eerste begroting van de 

KNTS en vastgestelde contributiebedragen en tarieven. De KNTS zal ook een rol gaan vervullen in het 

certificeringsproces van de aangesloten verenigingen. Het mag duidelijk zijn dat het van groot belang 

is dat alle gilden die met het geweer schieten tijdens deze bijeenkomst zijn vertegenwoordigd. 

Daarom nogmaals een oproep om op 1 november naar Overloon te komen.  

Om aan te tonen dat er een groot draagvlak is binnen de Brabantse Gilden voor de nieuwe KNTS is 

het ook van belang dat er zo veel mogelijk aanmeldingsformulieren ingevuld worden meegebracht en 



worden ingeleverd bij het Bestuur van de KNTS. De eerste aanmeldingsformulieren zijn reeds 

ontvangen. Maar de erkenning zal er alleen komen als er voldoende draagvlak is onder de gilden en 

schutterijen. We hebben nu een eigen, door velen gewenste Koepelorganisatie. Laten we nu 

aantonen dat we hier ook eendrachtig achter staan!! 

De KNTS zal intussen verder gaan met het samenstellen van de benodigde documenten en 

reglementen. Kortom er is nog zeer veel werk dat op korte termijn verricht dient te worden. Heel 

veel hangt nu echter af van het besluit van het Ministerie over het verzoek tot erkenning van de 

KNTS. 

Certificering van Gilden en Schutterijen en de VBG door de KNSA 

Het certificeren van de diverse gilden begint nu echt op gang te komen. Inmiddels hebben zo’n 40 

gilden zich aangemeld. De auditoren hebben al diverse gilden bezocht en de eerste KNSA-certificaten 

zijn inmiddels ontvangen. Toch is er nog een groot aantal gilden die geen verzoek hebben ingediend. 

Aan hen nogmaals een oproep om de certificering aan te vragen. Daarmee borg je in ieder geval dat 

ook in 2015 de diverse verloven zonder problemen worden verlengd.   

Tot slot 

De nieuwste ontwikkelingen rondom de VBG en KNTS kan worden gevolgd op www.vbg2008.nl . 
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