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Procedure aanmelding nieuwe leden
Nieuwe leden worden door het bestuur eerst geïnterviewd bij hun aanmelding.
Hierbij wordt o.a. gevraagd naar de motieven, waarom het nieuwe lid de schietsport wil gaan beoefenen bij SV DOW.
Nieuwe leden, die bij Dow Benelux NV en Trinseo werkzaam zijn of zijn geweest, hebben voorrang bij de toelating als
lid. De toelating kan zonder opgave van reden geweigerd worden.
Wordt een aanmelding gehonoreerd en heeft deze persoon zelf nog geen verlof, dan moet een volledig ingevuld
aanmeldingsformulier en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden ingeleverd.
Heeft deze persoon al wel een eigen verlof, dan wordt alleen een aanmeldingsformulier ingevuld.
Het aanmeldingsformulier met eigen verklaring en een aanvraagformulier voor de aanvraag van een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente wordt door de vereniging verstrekt.
Een persoon zonder eigen verlof is tussen de dag van aanmelding en de dag, dat het volledig ingevuld
aanmeldingsformulier met eigen verklaring en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij het bestuur is ingeleverd
introducé.
Nieuwe leden jonger dan 18 jaar worden toegelaten als jeugdlid. Als jeugdleden kunnen worden toegelaten
gezinsleden of huisgenoten van leden, of andere jeugdige personen die tot een lid der vereniging in een zodanige
relatie staan dat aangenomen mag worden dat dit lid een redelijke mate van opvoedkundig gezag over hen kan
uitoefenen.
Zodra het aanmeldingsformulier en eventueel de VOG zijn overlegd moet het bedrag worden betaald voor:
-de aanmelding bij de KNSA.
-de contributie afdracht bij de KNSA wanneer de persoon KNSA-contribuant is via SV Dow.
Een persoon, die al een verlof heeft, wordt ter beoordeling van het bestuur pas als regulier lid ingeschreven na 2
maanden en/of na 10 schietbeurten bij onze vereniging. Besluit het bestuur dan, dat de persoon niet als regulier lid bij
onze vereniging wordt ingeschreven, dan wordt de aanmelding geannuleerd en wordt dit aan de persoon gemeld.
Een persoon zonder eigen verlof is vanaf de dag van aanmelding minimaal een(1) maand introducé en 5 maanden
aspirant, daarna gaat het regulier lidmaatschap in.
De eerste 6 maanden na de aanmelding is deze persoon nog geen regulier lid van SV Dow en heeft ook geen
stemrecht. Na deze 6 maanden beslist het bestuur of de persoon regulier lid wordt van SV Dow. Wordt er dan beslist,
dat deze persoon geen regulier lid kan worden van SV Dow dan is er geen recht op restitutie van contributie en
inschrijfgeld.
Vanaf de dag van aanmelding:
De introducé en aspirant ouder dan 18 jr mogen onder begeleiding van een verlofhouder die lid is van SV Dow met
luchtwapens en .22 klein kaliber vuurwapens, niet zijnde semi-automatische geweren, de schietsport beoefenen.
De eerste 10 schietbeurten met .22 vuurwapens worden geregistreerd en afgetekend op een aparte stempellijst ter
controle van de schietbeurten en vermelding van zijn begeleider.
Na 10 schietbeurten wordt door de schietinstructeur van SV Dow een test afgenomen. Als de test met goed gevolg
wordt afgesloten, worden de schietbeurten met vuurwapens overgenomen in een schietboekje en is de persoon
aspirant schutter en krijgt de aspirant schutter een aantekening in het schietboekje voor het type vuurwapen waarvoor
hij de test heeft afgelegd en mag hij met dit type vuurwapen zonder begeleiding de schietsport binnen de vereniging
beoefenen.
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De jeugdleden mogen alleen onder begeleiding van een mentor met luchtwapens de schietsport beoefenen en onder
begeleiding van een verlofhouder en na goedkeuring van het bestuur de schietsport beoefenen met .22 klein kaliber
vuurwapens, niet zijnde semi-automatische geweren.
Bij bereiken van de 18-jarige leeftijd en na minimaal 6 maanden jeugdlid te zijn geweest, wordt hij automatisch
regulier lid en worden de schietbeurten met vuurwapens geregistreerd in een schietboekje.
Na het ontvangen van het KNSA-lidmaatschapsbewijs en na 2 maanden en/of 10 schietbeurten moet door het
toekomstige lid het inschrijfgeld en de contributie van SV Dow tot het einde van het jaar worden betaald.
Vanaf de datum waarop het regulier lidmaatschap ingaat, moet het lid 12 maanden regulier lid zijn om in aanmerking
te komen voor een aanvraag van een eerste verlof.
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Iemand meldt zich aan op de club als nieuw lid.
Bestuurslid informeert naar beweegredenen en of het om een potentieel lidmaatschap gaat.
Bestuurslid beoordeelt of het om een potentieel
Bestuur:
lidmaatschap gaat.
Gebruik voor het gesprek dan de informatie, die ook
gevraagd wordt in het Aanmeldingsformulier.
Leg uit wat onze aanmeldingsprocedure is en de gang van
zaken binnen onze schietvereniging.
De persoon heeft al een eigen verlof en wil een
Overhandig dan:
aanvraag voor lidmaatschap doen.
(1) een Aanmeldingsformulier met Eigen Verklaring
(2) onze Procedure aanmelding nieuwe leden en
(3) Informatiebrochure Privacy schietsportvereniging
De persoon is > 18jr en zonder eigen verlof en
Overhandig dan:
wil een aanvraag voor lidmaatschap doen.
(1) een Aanmeldingsformulier met Eigen Verklaring
(2) onze Procedure aanmelding nieuwe leden en
(3) een aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag
(4) Informatiebrochure Privacy schietsportvereniging
De persoon is < 18jr en wil een aanvraag voor
Overhandig dan aan zijn mentor:
lidmaatschap doen.
(1) een Aanmeldingsformulier met Eigen Verklaring
(2) onze Procedure aanmelding nieuwe leden en
(3) een aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag
als de persoon >16 jr is.
(4) Informatiebrochure Privacy schietsportvereniging
De persoon met al een eigen verlof moet nu een volledig ingevuld en ondertekend Aanmeldingsformulier met
Eigen Verklaring inleveren en de ballotagecommissie zal pas beslissen of het lidmaatschap wordt gehonoreerd
na 2 maanden en/of 10 schietbeurten binnen onze vereniging.
De persoon >18jr zonder eigen verlof moet nu een volledig ingevuld en ondertekend Aanmeldingsformulier
met Eigen Verklaring en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) inleveren en de ballotagecommissie zal pas
beslissen of het lidmaatschap wordt gehonoreerd na 6 maanden na de aspirant periode en minimaal 10
schietbeurten binnen onze vereniging..
De persoon <18jr moet een volledig ingevuld en ondertekend Aanmeldingsformulier met Eigen Verklaring
medeondertekend door zijn mentor en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) inleveren en de
ballotagecommissie zal pas beslissen of het lidmaatschap wordt gehonoreerd na 6 maanden en minimaal 10
schietbeurten binnen onze vereniging.
Aanmeldingsformulier en VOG worden door de secretaris gefiled.
De secretaris stuurt de informatie van de nieuwe leden naar alle bestuursleden en aan de penningmeester om de
betalingen te regelen.
Zodra de penningmeester de betalingen van de aanmelding bij de KNSA en de contributie afdracht bij de
KNSA binnen heeft, stuurt de penningmeester bericht naar de secretaris voor de aanmelding bij de KNSA.
Leden die zijn aangemeld bij de KNSA, worden in het programma van het Telburo opgenomen.
Zodra de KNSA-pasjes zijn ontvangen op het secretariaat stuurt de secretaris hiervan bericht naar de
desbetreffende leden en aan de penningmeester om het inschrijfgeld en de contributie van SV Dow tot het
einde van het jaar te laten betalen.
Het inschrijfgeld en de contributie van SV Dow behoeft pas betaald te worden na 2 maanden en/of 10
schietbeurten binnen onze schietvereniging en de ballotagecommissie beslist heeft over het lidmaatschap.

