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Inschrijfformulier ingevuld

Inschrijfformulier incl. 2 
pasfoto's ingeleverd

1e intake gesprek op de 
vereniging

Download het inschrijf-
formulier [1] of vul het in 

de op website. 

Lever het inschrijfformulier in 
of stuur het naar het 

secretariaat 
voorzien van 2 pasfoto's.

Start

Positief  
advies?

Bij het intake gesprek wordt 
mede bepaald of lidmaatschap 

van een schietvereniging 
geoorloofd is.

Toetreding niet mogelijk Nee

Ja

Verlof/akte 

houder ?

U bent reeds in het bezit van een verlof 
(wapenvergunning) of een jachtakte.

Aanvraagformulier

VOG invullen

Kopie van verlof/akte
inleveren

VOG inleveren bij de 
vereniging

VOG aanvragen bij de 
gemeente

Ja

Lid KNSA 

[3]?

Ja

Om lid te worden van een schietvereniging  
is een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) noodnoodzakelijk. U kunt het VOG 
formulier op onze website invullen en op de 
vereniging laten afstempelen. Ook is het 
mogelijk het formulier voor een stempel 
naar het secretariaat te sturen. U krijgt het 
formulier dan per post terug.

U levert de VOG in bij de gemeente 
(kosten circa 35€) die de aanvraag ter 
beoordeling naar justitie stuurt. Zijn er 
geen belemmeringen om lid te worden 
van een schietvereniging, dan krijgt u het 
bewijs thuisgestuurd of kan het op het 
gemeentehuis afgehaald worden.

De  originele Verklaring Omtrent het 
Gedrag mag maximaal 6 maanden oud 
zijn en dient te worden ingeleverd bij de 
vereniging. Opsturen naar het secretariaat 
mag ook.

Toetredingskosten voldoen

Introductiecursus

Toetredingskosten + 
inchrijfgeld KNSA voldoen

Nieuwe leden zijn verplicht een intro-
ductiecursus [5] te volgen, dit kan 
alleen als een VOG binnen is. Na het met 
goed gevolg afleggen van de cursus 
wordt de schutter een schietregister 
(met "Aspirant" vemelding) overhandigd 
als bewijs dat de schutter zelfstandig 
mag schieten.
Nieuwe leden met verlof of her-intreders 
kunnen ter beoordeling van de 
instructeur in overleg met de 

bestuursvertegenwoordiger eventueel 
een verkort traject volgen.

1 2

Niet KNSA 
leden dienen 
eenmalig het 
inschrijfgeld

KNSA te 
voldoen [4].

Verlof of
jachtakte 
houders
dienen 

kopieën in 
te leveren Nee

Nee

SV 't Veen Musselkanaal

Nijverheidslaan 48

E-mail: Secretariaat@schietvereniging-het-veen.nl

Web: http\\www.schietvereniging-het-veen-nl Blad 1 van 2



SV 't Veen   Bijlage 4.7.1: Procedure lidmaatschap...    

Acties voor de vereniging.

Acties voor het nieuwe lid.

[1] Het inschrijfformulier bestaat uit 2 delen inhoudende 'Persoonsgegevens" en "Aanmeldingsformulier en Eigen

     verklaring". Dit formulier is samengesteld door de KNSA in nauwe samenwerking met het Ministerie van Justitie

     en is als model voorgeschreven voor alle schietverenigingen. Naast de registratie van persoonlijke gegevens  

     verstrekt het "Aanmeldingsformulier" informatie over uw algemene interesses in de schietsport. Het deel "Eigen 

     verklaring" is een belangrijk deel voor uzelf en de vereniging of er omstandigheden zijn die het bezwaarlijk maken 

     dat u lid wordt van een schietvereniging. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat u wordt geadviseerd af te

     zien van lidmaatschap. Een beslissing over het al of niet toelaten van nieuwe leden is een beslissing bij meerderheid

     van stemmen van het bestuur. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld!

[2] Voor verlof of jachtaktehouders dient een kopie van het volledige verlof ingeleverd te worden. Dit is nodig voor de

     aanmelding bij de KNSA. U kunt het kopie afgeven op de vereniging of naar het secretariaat sturen.

[3] Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie kortweg KNSA.

[4] Hebt u een verklaring Omtrent het Verdrag of een kopie van het verlof/jachtakte ingeleverd dan dient u het inschrijf-

     geld te voldoen. Bent u al KNSA lid dan geldt een korting. Bent u nog geen KNSA lid dan zal de vereniging u inschrijven

     en is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. U kunt dit bedrag voldoen via een machtiging tot automatisch incasso.

[5] Introductiecursus: cursus van 4 dagdelen voor beginnende schutters gegeven door gecertificeerde KNSA basistrainers.

     Behandeld worden de veiligheid en de basisbeginselen van de schietsport, tevens vormt het bestuur zich een algemeen 

     beeld van de schuttter om te beoordelen of zelfstandig schieten verantwoord is. Deze cursus wordt afgesloten met een

     vaardigheidsproef om het geleerde in de praktijk toe te passen.

     Voor de introductiecursus wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd van 20€. 

[6] De vereniging zal u inschrijven bij de KNSA. Hiervoor zal het originele VOG of een kopie van het verlof/akte worden

     meegestuurd. Bent u nog lid van de KNSA via een andere vereniging dan moeten wij u evengoed inschrijven bij de

     KNSA als lid van onze vereniging.

Ontvangst schietpaspoort
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Inschrijfformulier op 
publicatiebord

Inschrijven KNSA

Schutter mag 
zelfstandig schieten

Inschrijving 

KNSA ?

Ja

Proeftijd 

(6mnd) om

Ja

Lid Schietvereniging

't Veen

Uw inschrijfformulier
hangt 6 maanden op 
het bord op de 
vereniging. Leden die 
bezwaar hebben tegen 
uw lidmaatschap 
kunnen dit in deze 
periode kenbaar 
maken. Het bestuur 
beslist wat te doen met 
het bezwaar.

De 
vereniging 

draagt zorg 
voor de 

inschrijving 
bij de KNSA 

[6].

Nadat de introductiecursus met goed  
gevolg is afgesloten, de inschrijving bij 
de KNSA is voltooid en de proeftijd om is 
vindt de wettelijke ballotage plaats. 
Hierbij beoordeeld het bestuur of er zich 
gedurende het gehele traject feiten of 
omstandigheden hebben voorgedaan die 
een lidmaatschap in de weg staan. Als 
alles in orde is mag hij of zij zich lid van 
onze schietsport-vereniging noemen en 
wordt het schietregister gevalideerd 

(afgestempeld "SV 't VEEN")

Ballotage
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