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Beste Leden, 
 
Het afgelopen halfjaar is er veel gebeurd bij de S.V.  
Een halve verbouwing van de kelder met een fris kleurtje en een nieuwe indeling. 
Je kan niet zomaar meer binnenkomen (ook niet met een mes J) en er is KOFFIE! 
De koffie is een extraatje en voor € 0,50 heb je een bakkie troost. 
 
Bestuurszaken 
 
Achter de schermen heeft zich ook het nodige afgespeeld. Tijdens de jaarvergadering 
kon je er al iets van mee krijgen. Ben je niet geweest of heb je iets gemist? In het 
kort even de wijzigingen en veranderingen. We blijven een enthousiaste vereniging, 
maar zijn wat aan de kleine kant aan het worden. De kosten drukken hard op de 
begroting en wat extra uitgaven die we liever niet hadden gehad hebben een deukje 
geslagen in de reserve. De jaarvergadering is daarom wat sober gehouden en vond 
plaats in de kelder. Binnen het bestuur zijn er ook wat wijzigingen: 
Jan van Amerongen heeft om persoonlijke redenen de schietvereniging verlaten (op 
het moment van schrijven is zijn moeder opgenomen in het ziekenhuis en de 
verwachtingen zijn dat zij niet meer naar huis komt). Jan was bestuurslid en 
voorzitter. Het huidige bestuur heeft daarom een extra bestuurslid voorgesteld 
tijdens de jaarvergadering. Twee leden (Pascal Vonk en Jaap Burggraaf) waren in 
het bestuur herkiesbaar en zijn zonder tegenstem weer herkozen. Over Jaap straks 
nog meer nieuws. Het bestuur heeft Charles Lekx voorgedragen als bestuurslid en 
die werd unaniem gekozen. De huidige bestuursleden zijn: 
Voorzitter:  Charles Lekx. voorzitter@svdewitteroos.nl 
Secretaris:  Leen de Leeuw. secretaris@svdewitteroos.nl 
1e Penningmeester: Pascal Vonk.  penningmeester@svdewitteroos.nl 
2e Penningmeester: Jaap Burggraaf. penningmeester@svdewitteroos.nl 
Algemeen Lid:  Flip de Heul.  bestuurslid@svdewitteroos.nl 
 
Tijdens de eerste bestuursvergadering zijn er een aantal belangrijke zaken 
doorgenomen. De KvK gegevens zijn weer actueel gemaakt, de KNSA is van alle 
wijzigingen en actueel leden bestand op de hoogte gebracht. Op het 
verenigingsverlof na is alles weer geregeld. 
 
Jubilea 
 
Op 16 december viert de vereniging zijn 55ste verjaardag! Jawel 16 december 1961 
opgericht en “Still going strong”. Hoe we dat gaan vieren en wanneer? Hou de 
berichtgeving in de email/website/nieuwsbrief in de gaten. 
Jaap Burggraaf is inmiddels 40 jaar officieel Penningmeester! Ook daar willen we 
bijzondere aandacht aan schenken. 
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Status oude wapens en nieuw geweer  
 
Sinds de zomer beschikken we over een extra geweer. Nieuw en geschikt voor een 
nieuwe discipline. Zoals jullie weten zijn we al even bezig geweest over de huidige 
wapens. Sinds vorig jaar is er al meerdere keren gesproken over de kwaliteit van de 
huidige anschutz geweren. Inderdaad ze zijn oud, verdienen wat aandacht, maar zijn 
ze nog wel geschikt voor onze sport?  
 
Na wat onderzoek door diverse mensen en gelukkig op het laatste moment ook nog 
door een onafhankelijke wapensmid zijn we eruit. De huidige wapens zijn zelfs na 
jaren gebruik nog van ongekende klasse en we mogen als S.V. blij zijn met deze 
professionele kwaliteit wapens. SCHOONMAKEN dat was het beste advies wat we 
konden krijgen, het is net als schilderwerk, als je het niet bijhoudt krijg je schade. 
Ook de overige wapens zijn bekeken en gekeurd. Alles is volgens de expert nog in 
prima staat. Besloten is dus om geen nieuwe wapens te kopen maar meer aandacht 
te schenken aan het schoonmaken. Helaas zijn we toch met een nieuw wapen 
opgescheept en zullen we er het beste van moeten maken. 
Het is een CZ 455 Lux .22 LR geworden. Een Klein Kaliber Karabijn.  
Daarmee is dus een nieuwe discipline geïntroduceerd, naast KKG, KKP nu ook KKK. 
Daar willen we in januari mee starten. 
 
 
Nieuw seizoen nieuwe competitie 
 
Zoals jullie weten loopt ons contributiejaar van 01-01 tot 31-12. Ook de 
boekhouding loopt op een normaal kalender jaar (Jan-Dec). 
Afwijkend hierin is de competitie. Die loopt van sept tot mei. Ook de planning van de 
jaarvergadering die plaats vindt in november i.v.m. de competitie is niet ideaal. Zo 
krijgen we pas laat in het lopende jaar het overzicht van het jaar daarvoor. 
Er is in het bestuur besloten om de competitie gelijk te trekken aan het kalender 
jaar. Zo kunnen er eventueel twee jaarvergaderingen plaats vinden 1x na het 
afsluiten van het jaar ergens in februari en 1x na de zomerstop voor de actuele 
zaken en eventuele bijsturing van diverse zaken. 
Dit houdt in dat we de huidige competitie uitschieten tot 31-12-2016 en per 01-01-
2017 beginnen met een nieuwe lijst. 
Deze keer dus een korte competitie. Prijzen: er zijn nog wat bekers voor de 
schutters van de competitie 2015/2016. Tijdens de jaarvergadering 2015 (vorig jaar 
dus met de uitslagen van 2014/2015) is besloten geen bekers meer beschikbaar te 
stellen. Vanaf competitie 2017 krijgen de schutters (1ste, 2de en 3de plaats) een 
oorkonde. 
We willen dan ook starten met de competitie voor KKK. Alles hangt nog even af of 
we de juiste kaarten etc. in huis kunnen hebben. 



Nieuwsbrief	Schietvereniging	De	Witte	Roos	Zegveld	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Postadres:		Dwarsweg	13		3474	KW		Zegveld	

																																																										 	 	 	 Email:		secretaris@svdewitteroos.nl	
Telefoon:		0621	-	55	39	46	

Website:	www.svdewitteroos.nl	
	 	 	 	 		 	 Jaar:	2016/E01	

 
------------------- 
Komend artikel in de Berichtgever (huis aan huisblad in Zegveld) 
------------------- 
 
Schietvereniging De Witte Roos bestaat al 55 jaar! 
 
Oprichting 
 
Op 16 december 1961 werd schietvereniging De Witte Roos opgericht door politieagent J.H. 
Joor, Jan Berkelaar, Kees Lehman, Toon Hamoen en Lauw Uittenbogaard. 
Er zijn nog drie leden die van het begin af aan lid zijn nog steeds lid, namelijk Jan Berkelaar, 
Henk van der Wind en Ad Ton. Daarnaast mag Jaap Burggraaf niet ongenoemd blijven, want 
Jaap vervult sinds 1976 de taak als Penningmeester en is dit jaar dus meer dan 40 jaar 
officieel in functie! 
De vereniging viert dit jaar dus twee jubilea! 
  
Stukje geschiedenis. 
 
In de begin jaren werd er geschoten in zaal Verhoeff. Eind jaren ‘60 verhuisde de schietbaan 
van zaal Verhoeff naar een leegstaande schuur achter boerderij De Wenpost waar Piet van 
der Burg een boerderij had. In 1970 werd de schuur gesloopt in verband met de bouw van de 
Milandhof.  Tot de opening van de Milandhof in 1972 was er geen gelegenheid voor de leden 
om hun schietsport te beoefenen. Vanaf de opening in 1972 kon de schietvereniging gebruik 
maken van de BB-kelder (Bescherming Bevolking) in de Milandhof, waar nu nog steeds wordt 
geschoten. 
  
Schietsport 
 
De Schietsport is een serieuze sport die aan strenge eisen moet voldoen. Een jaarlijkse 
controle van de wapens en eisen hoe de wapens moeten worden opgeborgen maken daar 
o.a. onderdeel van uit. Om te kunnen voldoen aan alle strenge veiligheidseisen heeft de 
vereniging nu een Basis certificering van KNSA die elke vier jaar wordt getoetst. Daarnaast 
beschikt de vereniging over twee gecertificeerde Veiligheidsfunctionarissen en worden er 
regelmatig cursussen gevolgd. 
Veel van de leden hebben een eigen wapen (Pistool of Geweer) waar ze op de clubavond mee 
schieten. Bij de schietvereniging kan geschoten worden met Klein Kaliber (.22LR) Pistool, 
Geweer of Karabijn. En er is voor de jeugd een luchtgeweer (buks) beschikbaar. Er wordt 
geschoten in competitie verband. 
  
Bezoek en lid worden 
 
Natuurlijk willen we als Schietvereniging aandacht schenken aan ons jubileum en hoe wij dit 
willen vieren. Volg hiervoor onze aankondigingen via de Berichtgever of via onze eigen 
website. Breng eens een bezoekje aan www.svdewitteroos.nl of kom op de clubavond 
gewoon eens langs. We zijn iedere dinsdag vanaf 19:00 uur open. Wil je misschien tijdens 
een speciale gelegenheid eens kennismaken met de schietsport b.v. met een verjaardag of 
vrijgezellen feestje? Misschien ben je al een hele goede luchtschutter met b.v. luchtbuks en 
wil je eens weten of de schietsport iets voor je is? Neem dan contact met ons op! Op onze 
website vind je een contact formulier en veel interessante informatie over SV De Witte Roos. 
Graag tot ziens bij ons in de Kelder van de Milandhof. 
  
Bestuur Schietvereniging de Witte Roos  
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Lidmaatschap KNSA 
 
Als je lid wordt van een Schietvereniging en die vereniging is aangesloten bij de 
KNSA dan wordt je als lid van de vereniging automatisch lid van KNSA. 
Is lidmaatschap van de KNSA dan verplicht? 
Ja en nee. 
Nee: 
De vereniging kan besluiten geen lid meer te zijn van de KNSA, dan geldt ook de 
verplichte aanmelding van de leden niet meer en ben je geen lid van de KNSA. 
Ja: 
De vereniging is aangesloten bij de KNSA en is daarmee automatisch afdracht 
plichtig voor haar aangesloten leden. 
Je bent geen individueel lid van de KNSA maar via de vereniging. De afdracht van de 
contributie loopt via de vereniging en die verrekent de KNSA afdracht via haar eigen 
contributie. Bij SV DWR is de jaar contributie dus € 92,50 (€ 50,- SVDWR en € 42,50 
KNSA). 
  
Kan een vereniging haar lidmaatschap opzeggen? 
 
Ja dat kan. Of het een verstandig besluit is valt te bezien. In 2013 is er een 
uitspraak gedaan door de Raad van Staten inzake een rechtszaak aangespannen 
door een SV over het verplicht lid zijn KNSA. Het is een grondrecht om een vrije 
vereniging te stichten dat valt onder “vrijheid van vereniging”, daar valt een 
verplicht lidmaatschap niet mee te rijmen. 
Deze SV heeft dus de rechtszaak gewonnen. Gelijkluidende zaken hebben zich 
voorgedaan bij de KNVB en overige bonden die sportfaciliteiten aanbieden. In geval 
van de schietsport speelt er nog een andere zaak mee. 
Na de diverse schiet incidenten in NL heeft de minister van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie aangegeven dat de schietsport bijzondere aandacht verdient en 
dat het goed is dat er vorm van controle/certificering komt/is voor SV. 
Deze taak lag al bij KNSA zij het op vrijwillige basis en is per 1-1-2015 verplicht voor 
alle SV. 
Dit Basis certificaat geeft enige zekerheid over de status van een SV. 
Geen garantie maar er is nu een in ieder geval een mogelijkheid je aan te sluiten bij 
een goede gereguleerde SV. 
Zo kijkt ook Justitie naar deze verenigingen. Zij die aangesloten zijn en over een 
Basis Certificaat beschikken daar mag je van aannemen dat zij de schietsport op een 
goede en juiste wijze faciliteren en beoefenen. Dit geldt dan ook gelijk voor de 
aangesloten leden die immers via de regels van de SV oefenen en hun wapen 
beheersen. 
Er zijn in NL een 3 tal verenigingen die NIET zijn aangesloten bij de KNSA en 
derhalve extra op het netvlies staan van Justitie. 
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Naast de status van aangesloten vereniging/lid geeft ook recht op o.a. deelname 
wedstrijden, rechtshulp via de KNSA bij misverstanden met controlerende macht en 
o.a. een WA-verzekering die dekking geeft tijdens het uitoefenen van de sport.  
LET OP!! Als je een individuele WA-verzekering hebt (en ik denk bijna WIE NIET) zou 
je denken dan ben ik zeker dubbel verzekerd?  
Helaas, bij de meeste grotere verzekeringen (en wellicht bij alle) is schade ontstaan 
door/tijdens het uitoefenen van de schietsport niet gedekt. 
Daarnaast is de SV gedekt tijdens het faciliteren van de accommodatie. 
  
 
Wel of geen lid en het verlof. 
 
Of je als lid wel of niet aangesloten bent bij de KNSA heeft geen invloed op het 
hebben/verkrijgen van een verlof. 
Maar neem aan dat de controlerende instantie het een stuk prettiger vind als je bent 
aangesloten bij een vereniging die lid is van de KNSA en beschikt over een Basis 
Certificaat. 
  
Samenvatting 
 
Hoe dan ook, als je lid wordt van een vereniging dan doe je dat uit oogpunt van: 
sportiviteit, de wil om iets te bereiken in die sport, uit interesse en belang, uit liefde 
voor die sport of gewoon uit hobby. Bedenk als je lid wordt van een 
voetbalvereniging je dan ook automatisch lid wordt van de KNVB, ook daar is enige 
vorm van “verplichting” sprake. 
Maar een vereniging moet dit eigenlijk gewoon willen uit belang van haar leden en 
de sport. Zo ook de leden van de vereniging omwille van de status en de 
eerdergenoemde voordelen. 
We willen in NL een veilige en betrouwbare schietsport kunnen uit oefenen. Dit kan 
mede door de KNSA en haar werk wat zij doen in b.v. de Tweede Kamer door middel 
van lobbyen voor de Schietsport etc. 
Met de gebundelde kracht van meer dan 42.000 leden beteken je iets. 
 
Kortom dit was in grote lijnen het gesprek met de KNSA inzake verplicht lid of niet. 
Het bestuur heeft besloten geen wijzigingen door te voeren voor de bestaande leden. 
Leden afmelden die geen contributie meer betalen (opgezegd) en nieuwe leden gaan 
we aanmelden na hun aspirant periode. 
 
Namens het Bestuur,  
Alvast fijne en goede feestdagen gewenst. 

 


