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Aanmelding nieuwe leden
Doel:
Wie:

Richtlijnen voorzien ten aanzien van aanname van nieuw leden.
Het bestuur van SV-Dow.

Voorwaarden:
1
2

Aanmelders die bij Dow Benelux of Trinseo werkzaam zijn of zijn geweest hebben voorrang bij
de toelating als lid.
Wanneer het bestuur een persoon als lid van SV-Dow weigert is er geen recht op restitutie van
contributie en inschrijfgeld.

Aanname traject:
1

Nieuw leden kunnen zich alleen aanmelden via secrsvdow@gmail.com

2

De aanmelders zullen door de secretaris van SV-Dow, in overleg met de rest van het bestuur,
worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek waarbij minimaal twee bestuursleden
aanwezig moeten zijn.
Het gesprek heeft tot doel een algemene indruk van de aanmelder te krijgen maar met name na
te gaan wat zijn/haar motieven zijn om de schietsport te gaan beoefenen.
Een aanmelder kan elk moment zonder opgaaf van redenen geweigerd worden.
Bezit de aanmelder geen wapenverlof, dan moet er een volledig ingevuld aanmeldingsformulier
en een VOG worden ingeleverd.
Het aanmeldingsformulier met eigen verklaring en een aanvraagformulier voor de aanvraag van
een VOG bij de gemeente wordt door de vereniging verstrekt.

3

4

Heeft de aanmelder wel een wapenverlof, dan wordt alleen een aanmeldingsformulier
ingeleverd.

Type nieuwe leden:
1

Aanmelders jonger dan 16 jaar kunnen worden toegelaten als Jeugdlid.
Zij mogen alleen met luchtdrukwapens de schietsport binnen de vereniging beoefenen.
Hiervoor moeten de ouder(s) en/of voogd(en) echter wel schriftelijk toestemming verlenen en
verklaren dat zij verantwoordelijk zijn voor de eventuele gevolgen van het voorhanden hebben
van luchtdrukwapens.
Het Jeugdlid kan de schietsport met luchtdrukwapens alleen beoefenen onder begeleiding van
de ouder(s) en/of voogd(en) of onder begeleiding van een lid van de vereniging. Een dergelijk
verenigingslid dient zich ervan te vergewissen dat hij in een zodanige relatie staat tot het
jeugdlid dat hij een redelijke mate van overwicht op het jeugdlid kan uitoefenen.

2

Aanmelder van 16 -18 jaar kunnen worden toegelaten als Jeugdlid, wanneer de ouder(s) en/of
voogd(en) hiervoor schriftelijk toestemming verlenen en verklaren dat zij verantwoordelijk zijn
voor de eventuele gevolgen van het voorhanden hebben van luchtdruk- en vuurwapens bij het
beoefenen van de schietsport.
Op de dag dat de aanmelder 18 jaar wordt, vervalt de status jeugdlid en wordt de aanmelder
gewoon lid.

3

Aanmelders ouder dan 18 jaar kunnen worden toegelaten als aspirant-lid.
1
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Aanmelding nieuwe leden (vervolg)
Status nieuwe leden:
1

Een aanmelder is Introducé tussen de dag van de aanmelding en de dag dat het volledig
ingevulde aanmeldingsformulier met eigen verklaring en een VOG (in geval van een aanmelder
zonder wapenverlof) bij de secretaris wordt ingeleverd.
Een introducé mag maximaal 3 schietbeurten met een vuurwapen onder begeleiding van een
schutter met wapenverlof doen.

2



Een aanmelder zonder wapenverlof is vanaf de dag dat het volledig ingevulde
aanmeldingsformulier met eigen verklaring en een VOG bij de secretaris is ingeleverd
minimaal 6 maanden aspirant-lid waarin hij/zij na aanmelding bij de KNSA een "10 beurten
traject" onder begeleiding van een schutter met wapenverlof doorloopt waarna een
vaardigheidstest volgt.
Na goedkeuring van de ballotagecommissie het gaat het regulier lidmaatschap in.



Een aanmelder met wapenverlof is vanaf de dag dat het volledig ingevulde
aanmeldingsformulier met eigen verklaring is ingeleverd aspirant-lid.
Voor de 1e schietbeurt zal deze schutter door de verenigingsbeheerder geïnformeerd
worden over de veiligheidsregels van SV Dow en door hem begeleidt worden naar de
schietstand.
De aanmelder moet het "10 schietbeurten traject" volgen (waarin hij niet begeleidt moet
worden) waarna goedkeuring van de ballotagecommissie het regulier lidmaatschap in gaat.

Kosten:
1



Een Introducé krijgt na het inleveren van het aanmeldingsformulier en VOG een rekening
voor aanmelding/contributie van de KNSA van de penningmeester.
Nadat de betaling door de vereniging is ontvangen wordt het dan aspirant-lid aangemeld bij
de KNSA.
Ter bevestiging van de aanmelding ontvangt het aspirant-lid van het secretariaat van SV
Dow een KNSA pas.



Na het "10 beurten traject", de vaardigheidstest en de ballotage krijgt het aspirant-lid een
rekening voor aanmelding/contributie van SV-Dow van de penningmeester.
Na betaling van deze rekening is hij/zij regulier lid.

Deze richtlijn is een onderdeel van het huishoudelijk reglement
Definities:
Met wapenverlof wordt bedoeld een verlof bedoeld als in art. 28 lid 1 WW of een jachtakte als
bedoeld in de Wet Natuurbescherming.

Afkortingen:
KNSA: Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie
VOG: verklaring omtrent gedrag.
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