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Zes weken geleden stuurden wij de 8ste Nieuwsbrief naar alle betrokkenen. In deze Nieuwsbrief de
stand van zaken van dit moment.
Koepel Nederlandse Traditionele Schutters (KNTS)
De KNTS is op 22 oktober opgericht en daarna zijn snel de benodigde documenten voor de aanvraag
van de erkenning naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) verzonden. De afgelopen weken
is er regelmatig contact geweest met het Ministerie van V&J. Er werden aanvullende vragen gesteld
en meer informatie verstuurd. Uit deze contacten blijkt opnieuw dat het aantonen van voldoende
draagvlak van zeer groot belang is. We konden half november melden dat er ruim 85 gilden en
schutterijen zich hadden aangemeld, maar inmiddels is dit gegroeid tot boven de 100. Dit betekent
ook dat 30 gilden en schutterijen zich nog niet hebben aangemeld. Nogmaals willen wij benadrukken
dat aanmelden absoluut van zeer groot belang is. De verenigingen lopen geen risico, want zolang de
KNTS niet wordt erkend, zal er bijvoorbeeld geen contributie worden geheven. Wanneer uw gilde
zich nog niet heeft aangemeld kunt u het aanmeldingsformulier downloaden vanaf de website
www.vbg2008.nl . Vervolgens stuurt u het ingevulde aanmeldingsformulier naar het vermelde emailadres.
Inmiddels hebben zich de eerste schietverenigingen die aangesloten zijn bij de Federatie van
Wipboomschutters , zich aangemeld. Ook zij beoefenen het traditionele schieten en zijn daarom van
harte welkom bij de KNTS.
Helaas hebben wij nog geen bericht van erkenning ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie. En dat terwijl de tijd begint te dringen.
Certificering
Intussen gaat de certificering van de Brabantse Gilden voort. De 13 auditeurs doen hun best om alle
gilden die zich inmiddels hebben aangemeld voor de audit, op tijd te bezoeken en de audit af te
nemen. Dit gaat voortvarend, zoals u kunt zien op de website www.vbg2008.nl . Het mag duidelijk
zijn dat voor de schutters met een privé verlof en voor de gilden met verenigingswapens, het van
groot belang is dat de gilden vóór 1 januari 2015 zijn gecertificeerd. Wanneer dit niet het geval is
lopen de verlofhouders de kans, dat hun verlof niet meer wordt verlengd. Meldt u daarom tijdig aan
voor de certificering.
Tot slot
Wij hopen dat dit een van de laatste nieuwsbrieven is om u op de hoogte te houden van de
voortgang van de erkenning van de KNTS en de certificering van de Brabantse Gilden. Het zou
geweldig zijn als wij in de 10de Nieuwsbrief de erkenning van de KNTS zouden kunnen melden.
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