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WAT IS SCHIETEN?
Schieten is een sport! Een wedstrijd- en recreatiesport. Schieten is een samengesteld geheel
van technische en mentale processen met als doel een accuraat schot. Nodig om een goede
schutter te worden is: een goede algemene conditie, een uitstekende specifieke conditie,
technische vaardigheid, mentale bereidheid en een groot doorzettingsvermogen.

PRINS HENDRIK
Schietsportvereniging Prins Hendrik in Veenendaal is opgericht op 11 maart 1901 en is daarmee
de oudste sportvereniging van Veenendaal. De vereniging is aangesloten bij de KNSA en de
SKGV. De vereniging maakt gebruik van de accommodatie van de Stichting Schietsportcentrum
Veenendaal. Deze stichting is in het verleden vanuit de vereniging opgericht als “Stichting
Beheer Prins Hendrik”. De schietbaan heeft 1 baan met 8 schietpunten van 12m en 2 banen
met elk 7 schietpunten tot 25m, waarop verschillende disciplines geschoten kunnen worden.
Dit zijn o.a. LG, LP, KKP, KKG, KKK, MKL, MKZ, SPLL, SPLZ, SPL, SPZ, MP en SP. De banen voldoen
natuurlijk aan de laatste eisen op gebied van verlichting, ventilatie, etc. Zo zijn de schietpunten
met 1,25m lekker breed, bedraagt het verlichtingsniveau op de doelen ruim meer dan 1500lux
en voorziet de luchtverversingsinstallatie in een laminaire luchtstroom van 0,35m/s. Hierdoor
ademen onze schutter schone lucht in, terwijl zij toch buiten de hinderlijke luchtstroom staan.
De bekende koude voeten behoren eveneens tot het verleden, want alle schietpunten zijn
voorzien van vloerverwarming. Eén schietbaan is voorzien van een elektronisch geregelde duelinstallatie en natuurlijk zijn alle banen voorzien van een elektronisch geregelde
kaarttransportinstallatie. De Nederlandse Kampioenschappen KKG en SPL werden al bij ons
gehouden, alsmede diverse AK’s, DK’s en rankingwedstrijden. In juni 2015 is er het NK Militair
Pistool. "Topschutter" of "recreant", dat maakt niet uit. De topschutter heeft bij ons de ideale
mogelijkheid om aan z'n techniek te schaven en te proberen hogerop te komen op de nationale
ladder. De recreatieve schutter komt optimaal aan z'n trekken op de wekelijkse schietavonden:
een kaartje schieten en na afloop wat napraten aan de bar. Daar kunt u ook terecht voor een
warme snack en diverse drankjes tegen een redelijke prijs. Voor de enthousiaste jonge schutter
vanaf 10 jaar is er een juniorenafdeling. De Schietsportvereniging Prins Hendrik is sinds april
2010 KNSA gecertificeerd (Kroonsysteem).

OPENINGSTIJDEN
Er kan bij SV Prins Hendrik op 4 momenten in de week worden geschoten:
Maandagavond:
 19.00-ca.21.00uur -Luchtgeweer/-pistool voor de junioren
Dinsdagavond:
 19.30-ca.22.00uur -Geweer en pistool / SPL / ZW
Woensdagavond:
 19.30-ca.22.00uur -Pistool en geweer / tevens training / MP/SP
Zaterdagmiddag:
 15.00-ca.17.30uur -Pistool en geweer

AANMELDINGSPROCEDURE
Het aanmeldingsformulier én de Eigen Verklaring dienen volledig ingevuld en ondertekend en
vergezeld van 2 pasfoto’s te worden opgestuurd t.a.v. de secretaris (Hobbemastraat 22, 6717
PP Ede). U dient ook een geldig legitimatiebewijs te tonen. Van doorstromers vragen wij een
kopie van de KNSA pas en de WM4. Het is ook mogelijk de aanvraag te deponeren in de
brievenbus die in de entree van het clubgebouw hangt. Na ontvangst van de documenten, zal
er van u een "Verklaring Omtrent het Gedrag" worden gevraagd. Hiervoor ontvangt u een email van de Dienst JUSTIS waarmee u kunt inloggen via uw DigiD, uw gegevens kunt bevestigen
en betalen via iDEAL. Kosten €33,85. Het alternatief is een aanvraag via het Gemeentehuis,
kosten €41,35. Zodra u de VOG aan ons overlegt, nodigen wij u op korte termijn uit voor een
proefperiode van 1 maand, waarin u 4x de vereniging bezoekt. U krijgt dan o.a. een
intakegesprek en er wordt alvast een aanvang gemaakt met de basisopleiding. Zodra tijdens
uw proefperiode duidelijk is dat u wilt doorgaan, melden wij u aan bij de KNSA.
U ontvangt dan tevens een factuur om het KNSA entreegeld te voldoen, de KNSA contributie,
alsmede het entreegeld van de vereniging (beneden de 21 jaar betaalt u geen KNSA entree. U
kunt uw totaalbedrag overmaken op ING rek. NL87 INGB 0002032447 tnv Penn Prins Hendrik
conform de instructies die op de factuur staan vermeld.
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Na uw proefperiode gaat, onder voorbehoud dat uw KNSA lidmaatschap is geregeld, uw
aspirant-status in en vervolgt u uw basisopleiding. Deze zal in principe bestaan uit:
 4x praktijk pistool + toets
 4x praktijk geweer + toets
 Theorie
 Instructie baancommandant
…minus wat u hiervan al in uw proefperiode hebt gedaan.

SCHIETBANEN
SchietsportcentrumVeenendaal
Verlengde Sportlaan 1
3905 AE Veenendaal
Tel: 0318-524952

Bij aanvang van de lessen ontvangt u een introductieboekje ‘basisopleiding’ dat u tijdens de
lessen bij u dient te hebben. Zorg ook dat u tijdens de lessen een legitimatiebewijs bij u hebt!
Het met goed gevolg afronden van de basisopleiding is een voorwaarde voor de toelating als lid
van onze vereniging.
Nadat u met succes uw basisopleiding hebt afgerond, ontvangt u een schietbeurten registratie
boekje, hetgeen elke keer vóór het betreden van de schietbaan bij de TC-balie dient te worden
afgegeven. U ontvangt ook een schrijven dat uw status als aspirant wordt voortgezet en u
voortaan zelfstandig mag schieten. Zonder tegenbericht van het bestuur gaat uw status als
aspirant, 6 maanden na de ingangsdatum hiervan, automatisch over in de lid-status. De
Statuten en het Huishoudelijk Reglement, kunt u downloaden van de website. Een factuur voor
de contributie van vereniging wordt u automatisch toegezonden. In eerste instantie mag u
uitsluitend schieten met kleinkaliber wapens. Conform de nieuwe wettelijke bepalingen schiet
u, zolang u korter dan 1 jaar volwaardig lid bent (exclusief aspirant-tijd), uitsluitend met wapens
die binnen een olympische discipline vallen, dus met klein kaliber pistool, -revolver, -geweer en
–karabijn (grendel).

AANMELDINGSPROCEDURE IN HET KORT
 U overlegt een volledig ingevuld en getekend aanmeldingsformulier + Eigen Verklaring
+ 2 pasfoto’s en u toont een origineel legitimatiebewijs.
 Wij behandelen uw aanvraag en u krijgt bericht van de secretaris waarin wij om een
Verklaring Omtrent het Gedrag vragen (ingeval een VOG niet wordt afgegeven, stoppen wij
de procedure per direct).
 Wij nodigen u op korte termijn uit voor de proefperiode van 1 maand waarin u 4x de
vereniging bezoekt. U krijgt een intakegesprek en u start alvast met de basisopleiding.
 Aan het einde van de proefperiode melden wij u aan bij de KNSA en vragen wij u de
entreegelden en KNSA contributie te voldoen. Uw aspirant-status gaat in en u vervolgt u uw
basisopleiding.
 Na afronden van de basisopleiding krijgt u een bevestiging hiervan en bericht dat uw
aspirant-status wordt voortgezet. De aspirant-status zal 6 maanden na ingang automatisch
over gaan in de lid-status, tenzij het bestuur voor die datum anders besluit. Na afronden van
de basisopleiding krijgt u bericht dat u voortaan zelfstandig mag schieten.

DE KOSTEN VOOR 2019 OP EEN RIJTJE
Soort lid
Jeugdlid
10 t/m 15
jaar
Juniorlid
16 t/m17
jaar
Seniorlid
18 t/m 64
jaar
Seniorlid
65 jaar en
ouder

Verklaring
Omtrent
Gedrag

Entree
Vereniging
Eenmalig

Contributie
Vereniging
Per Jaar 3)

Entree KNSA
Eenmalig

Contributie
KNSA
Per Jaar

Kaarten
En
Munitie

n.v.t. 1)

n.v.t.

€ 82,-

n.v.t.

€ 17,00

Inbegrepen

33,85/41,352)

€ 26,25

€ 82,-

n.v.t.

€ 17,00

Actuele prijzen

€ 52,50

€ 151,50

€ 42,50

Actuele prijzen

€ 42,50

Actuele prijzen

33,85/41,352)

4)

18-20: € 0,21+: 42,50

33,85/41,352)

€ 52,50

€ 141,50

€ 42,50

1) Jeugdleden beneden de 16 jaar, dienen alsnog een VOG te overleggen zodra ze de 18 jarige leeftijd hebben bereikt

2) Kosten voor een VOG dienen via iDEAL of op het Gemeentehuis te worden voldaan. Dit gaat buiten de vereniging om
3) Ook bij contributiebetaling per halfjaar, komt de volledige KNSA afdracht ten laste van de nota voor het 1 e halfjaar
4) Junioren van 16 tot 18 jaar: schieten binnen het jeugdteam = kaarten inbegrepen, daarbuiten tegen actuele prijzen

Kijk voor actuele informatie op: www.svprinshendrik.nl
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HET AANMELDINGSTRAJECT, WAT KUNT U VERWACHTEN?
STAP 1 - DE AANVRAAG VOOR HET VERKRIJGEN VAN HET LIDMAATSCHAP
U kunt het lidmaatschap uitsluitend aanvragen d.m.v. het aanmeldingsformulier. Het is noodzakelijk dat u dit
volledig invult en aan ons retourneert, samen met 2 recente pasfoto’s en een Eigen Verklaring. Vergeet niet
om het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring te ondertekenen! U dient tevens een origineel
legitimatiebewijs te tonen. De formulieren zijn conform het model van de KNSA en hierop staan ook enkele
persoonlijke vragen. Wij gaan hier uiteraard discreet mee om. U kunt genoemde documenten deponeren in
de witte brievenbus in de entree van het clubgebouw op maandag 19.00-20.30 uur, dinsdag en woensdag
19.30-23.00 uur en zaterdag 15.00-17.30 uur of opsturen aan het secretariaat, Hobbemastraat 22, 6717 PP
Ede.

STAP 2 – DE VERKLARING OMTRENT HET GEDRAG (VOG)
Wanneer wij in het bezit zijn van uw volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier, de Eigen
Verklaring en 2 pasfoto’s, vragen wij u om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. Deze VOG
wordt aangevraagd met als ‘screeningprofiel’ het lidmaatschap bij een schietsportvereniging. Bij de aanvraag
wordt gekeken of u in de afgelopen 8 jaar ergens voor bent veroordeeld. Indien er blijk is van bezwaren die
het lidmaatschap in de weg staan, wordt de VOG niet afgegeven. Indien dit het geval is, stopt ook bij ons de
aanmeldingsprocedure. Voor de aanvraag van de VOG is het niet nodig om zelf een formulier te halen of te
downloaden. U krijgt namelijk van de Dienst JUSTIS een e-mail toegestuurd met een link naar een door ons
voorbereide aanvraag. U logt in met uw DigiD, controleert uw gegevens en betaalt €33,85 via iDEAL. Binnen
2, maar uiterlijk 4 weken krijgt u uw VOG thuisgestuurd of wordt u in kennis gesteld van de reden van
weigering. Een alternatieve aanvraagmethode is via uw Gemeentehuis, afd. Burger- en Publiekszaken, kosten
€ 41,35. Zodra u uw VOG heeft ontvangen, verzoeken wij u om dit te deponeren in de witte brievenbus in de
entree van het clubgebouw op maandag 19.00-20.30 uur, dinsdag en woensdag 19.30-23.00 uur en zaterdag
15.00-17.30 uur of op te sturen aan het secretariaat, Hobbemastraat 22, 6717 PP Ede. Let op: u dient het
originele exemplaar aan ons te overleggen.

EEN (KORTE) WACHTTIJD
Zodra wij uw VOG hebben ontvangen, volgt meestal een (korte) wachttijd. De reden hiervan is dat er op
dat moment andere aanvragers bezig zijn met hun basisopleiding. Zodra deze mensen hun basisopleiding
(bijna) hebben afgerond, wordt u uitgenodigd voor een nieuwe basisopleiding. U krijgt daarvan dan zo
spoedig mogelijk een bericht.

STAP 3 – DE PROEFPERIODE
Zodra hiervoor de mogelijkheid is, nodigen wij u schriftelijk uit voor een proefperiode. Deze proefperiode
duurt 1 maand, waarin u in normaal gesproken 4x langskomt. De proefperiode is zeker geen nutteloos
tijdverdrijf, want naast de kennismaking met de vereniging, wordt deze tijd benut om een intakegesprek met
u te voeren en een start te maken met uw basisopleiding. U kunt de proefperiode gebruiken om een indruk
op te doen van de vereniging en de schietsport algemeen. U bent op dat moment nog niet aangemeld bij de
sportbond KNSA en kunt desgewenst besluiten om uw aanvraag niet door te zetten. Indien dat het geval is,
willen wij dit graag na 3 weken proefperiode van u weten. Bij geen bericht, gaan wij er vanuit dat u gewoon
wilt doorgaan en vragen wij bij de KNSA een schietlicentie voor u aan. Wij vragen u tevens om de
entreebedragen te voldoen.

STAP 3-A – HET INTAKEGESPREK
Wanneer u bent begonnen aan uw proefperiode, voeren wij zo spoedig mogelijk een intakegesprek met
u. In de regel wordt dit gedaan door de hoofdinstructeur. Het gesprek is 1 op 1, verder is daar niemand
bij. Het intakegesprek bestaat uit 2 delen, namelijk een persoonlijk en een technisch gedeelte. In het
persoonlijke deel worden u een aantal vragen gesteld op het persoonlijke vlak. In het technisch deel een
aantal vragen die direct zijn gerelateerd aan het schieten. Het doel hiervan is om een beeld te krijgen van
u als toekomstig lid. Voor ons is dit belangrijk omdat u niet alleen met vuurwapens gaat schieten, maar
deze waarschijnlijk in de toekomst ook zult bezitten. Van het intakegesprek wordt een korte
samenvatting bewaard in uw persoonlijk dossier.
VERSTREKKEN VAN GEGEVENS VERPLICHT OF NIET?
Tijdens het intakegesprek worden enkele privévragen gesteld. Wij mogen deze vragen stellen, zolang deze voor de vereniging van belang zijn. Houdt u
er rekening mee bij de beantwoording van deze vragen, dat zij gerelateerd zijn aan de schietsport en de vereniging. Bij een vraag over eventueel
medicijngebruik, hebben wij uiteraard niets te maken met medicijnen die u gebruik voor een ontsteking aan uw grote teen. Wat wél voor ons van
belang is, is of u medicijnen gebruikt die het reactievermogen of uw geestelijke gesteldheid beïnvloeden. Met dezelfde achterliggende gedachte dient u
de overige vragen te beantwoorden, namelijk door eerst af te wegen of e.e.a. van invloed kan zijn op de schietsport, en specifiek op de veilige omgang
met vuurwapens of zelfs het bezit van vuurwapens. Indien u vragen écht niet wenst te beantwoorden, zal dit worden voorgelegd aan het bestuur en zal
het bestuur bepalen of desondanks de aanvraagprocedure kan worden voortgezet. U dient dit dan specifiek aan te geven tijdens de intake.
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Lidnummer:

KNSA nummer:

1ste Kennismakingsgesprek

Naam bestuurslid

Pasfoto

De informatie die u op dit formulier verstrekt, alsmede op uw Eigen Verklaring, wordt niet openbaar
gemaakt via het publicatiebord, maar is bestemd voor uw persoonlijke dossier. Uw gegevens worden
vertrouwelijk behandeld. Enkele vragen zijn persoonlijk. Besef dat deze vragen in relatie staan tot de
schietsport en het bezit van vuurwapens. Wij verzoeken u daarmee rekening te houden bij de
beantwoording van die vragen.

AANMELDINGSFORMULIER
Ondergetekende verzoekt te worden toegelaten als lid van de schietsportvereniging Prins Hendrik:
Svp uw naam, geboortedatum en e-mailadres correct en goed leesbaar vermelden i.v.m. aanvraag VOG
Voornamen, Achternaam (- meisjes naam)
Roepnaam
________________________________________________________________ _____________________________________ m / v
Straat
Huisnummer
________________________________________________________________ _________________________________________
Postcode en Woonplaats
Telefoon nummer/ Mobiele nummer
_________ _____ _______________________________________________ __________________________________________
E-mailadres
Nationaliteit
_______________________________________________________________ __________________________________________
Geboortedatum
Geboorte plaats
Beroep
____ - ____ - __________ ________________________________ ____________________________________
Legitimatie soort
Nummer
Paspoort / ID / Rijbewijs __________________________________________
** Aanvraag VOG:

Heeft u een DigiD?

□ Ja □ Nee

Paraaf tc / bestuur
* Orgineel getoond?

Kunt u met IDEAL betalen

□ Ja □ Nee

____________________

Heeft u zich ooit eerder aangemeld bij een schietvereniging? Indien ja, bent u daar toen lid geworden? □ Ja □ Nee (Ja, welke
vereniging? Nee, waarom niet)________________________________________________ ______________________________

Bent u KNSA lid? □ Nee □ Ja,____________________, Kopie KNSA licentie bij voegen. Licentienummer: ____________________

□ Nee □ Ja, Kopie(en) WM4 bijvoegen.
Bent u ooit in aanraking geweest met politie of justitie? □ Nee □ Ja, wanneer en voor welk feit?

Bezit u een wapenverlof?

________________________________________________________________________________________________
Hoe bent u in contact gekomen met deze vereniging?

________________________________________________________________________________________________
Kent u leden van de vereniging, zo ja, welke?

Waarom wilt u lid van een schietsportvereniging worden?

____________________________________ ___________________________________________________________
Hebt u ervaring in de omgang met vuurwapens? Welke wapens? Waar opgedaan?

________________________________________________________________________________________________

ONDERTEKENING VAN DE AANVRAAG
Beide pagina’s met eigen verklaring (met 2 pasfoto’s)
Inleveren bij:

Dit aanvraagformulier is naar waarheid ingevuld.
Datum:
Plaats:
____ - ____- _______ _____________________________
Handtekening Aanvrager:

Inleveren bij de TC balie in het clubgebouw
________________________________________________
Handtekening ouder/voogd:
>>>>>
________________________________________________
* U dient een origineel legitimatiebewijs ter inzage te tonen, gelijk aan hetgeen u op dit aanvraagformulier invult!
** Voor het Online aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag heeft u DigiD en IDEAL nodig. Het alternatief is aanvragen
via het gemeentehuis.
Indien de aanvrager minderjarig is, is een handtekening
van een ouder of voogd nodig
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AKKOORDVERKLARING
De aanvrager verklaart zich bij ondertekening van de aanvraag akkoord met de volgende bepalingen:
● Een door de aanvrager ondertekende ‘Eigen Verklaring’ wordt samen met dit aanvraagformulier overlegd.
● Een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ wordt overlegd nadat de vereniging hierom verzoekt.
● Indien gedragingen bekend zijn die schadelijk kunnen zijn voor de goede naam van de vereniging of de schietsport in het algemeen, stopt de
procedure.
● Indien om welke reden dan ook door de KNSA geen licentie wordt afgegeven, stopt de procedure.
● Het tonen van een origineel legitimatiebewijs.
● Op aanvrager zijn van toepassing de Statuten en het Huishoudelijk reglement, alsmede het Baan- en Veiligheidsreglement en andere reglementen
van de vereniging. Te downloaden op www.svprinshendrik.nl Wij gaan ervan uit dat u hiervan kennis neemt.
● Van de aanvrager wordt een dossier opgesteld met daarin o.a.: Kopie van de aanvraag, kopie VOG, Eigen Verklaring en indien van toepassing
kopieën van WM3 en WM4 formulieren of andere relevante documenten.
● Persoonsgegevens worden verwerkt conform de toelichting op de achterzijde van de Eigen Verklaring. U verklaart tevens kennis genomen te
hebben van de informatie brochure ‘Privacy & Gegevensbescherming’ welke op de website is te downloaden.
Deze aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien het formulier volledig is ingevuld. Indien op dit formulier antwoorden zijn gegeven in
strijd met de werkelijkheid, zal de aanvraagprocedure worden beëindigd. Indien onwaarheden aan het licht komen na toelating tot de vereniging,
kan dit ontzetting uit het lidmaatschap tot gevolg hebben.

IN TE VULLEN DOOR INSTRUCTEUR / TECHNISCHE COMMISSIE
Akkoord instructeur zelfstandig schieten:

□ Ja □ Nee

Akkoord TC voortzetten Asp. lidmaatschap:

□ Ja □ Nee

IN TE VULLEN DOOR HET BESTUUR
Aanmeldingsformulier Ontvangen/Binnen gekomen: dd _______ – _______ – _______

□ Kopie legitimatie

□ VOG □ WM4 □

Overlegd, dd: ____ - ____- _______
KNSA

Gevraagd, dd: ____ - ____- ______

□ niet afgegeven □ nvt.

□

Origineel getoond dd: ____ - ____- _______

Overlegd, dd: ____ - ____- ______

□ Eigen Verklaring

verplicht bij aanvraag Overlegd, dd: ____ - ____- _______

Proefperiode:

Startdatum: ____ - ____- ______ Einddatum:____ - ____- ______Aantal bezoeken: ____

KNSA :

Aangemeld, dd:____-____-______No:______________Afgemeld, dd:____-____-____

Intake-Basisopleiding :

□ niet afgegeven

□ nvt.

□ Uitgenodigd dd.____ - ____- _____ □ Op wachtlijst lijst geplaatst dd.____-____-_____
□ Voltooid dd. □ Nee, gestopt,dd ____ - ____- _______
□ Ja

Start aspirant-lidmaatschap:

dd.____ - ____- _______ Contributief: dd.____ - ____- _______

Toegelaten als gewoon lid :

□ Ja, dd.____ - ____- _______ □ Nee, want_________________________________

Nulproef OK :

Aanvraag verlof WM3 :

□ Per, dd.____ - ____- ______ Adres: ______________________________________
□ Per, dd.____ - ____- ______ Adres:_____________________________________
□ Per, dd.____ - ____- ______ Wapen: ___________________ Akkoord □ Ja □ Nee
□ Per, dd.____ - ____- ______ Wapen:___________________ Akkoord □ Ja □ Nee
□ Per, dd.____ - ____- ______ Wapen:___________________ Akkoord □ Ja □ Nee

Lidmaatschap beëindigd :

dd.____ - ____- _________

Adreswijziging 1 :
Adreswijziging 2 :
Aanvraag verlof WM3 :
Aanvraag verlof WM3 :

□ Opzegging

□ Royement

□ Anders

Reden:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ __
Functie binnen de SV :
Functie binnen de SV :

□ Van____________ tot _____________
□ Van ____________ tot _____________

Functie: __________________________________
Functie: _________________________________

Onderscheidingen :
___________________________________________________________________________ __
Opmerkingen:________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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EIGEN VERKLARING
v.2018.11
De schietsportvereniging Prins Hendrik verzoekt u een aantal vragen te beantwoorden omtrent uw
persoonlijke omstandigheden en uw psychische gezondheid. Op grond van de door de overheid opgelegde
certificering door de KNSA, zijn wij verplicht om u deze vragen te stellen. Het ingevulde formulier zal worden
opgenomen in uw persoonlijke dossier. U wordt geacht de vragen naar waarheid in te vullen. Het
achterhouden van informatie kan gevolgen hebben voor het lidmaatschap. Bij positieve antwoorden kunt u
een toelichting geven tijdens een gesprek met een bestuurslid van de schietsportvereniging.
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Is ooit een psychiatrische diagnose vastgesteld, zoals een psychotische stoornis,
bipolaire stoornis, depressieve stoornis, posttraumatische stress-stoornis, ADHD of
een persoonlijkheidsstoornis?
Zijn er lichamelijke aandoeningen of beperkingen die van belang zijn om te melden,
die wellicht de beoefening van de schietsport zouden kunnen belemmeren?
Bent u ooit opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek of een
verslavingsinstelling?
Hebt u wel eens overmatig alcohol of drugs gebruikt, zodanig dat dit tot problemen
leidde, zoals agressie?
Gebruikt u medicatie vanwege een psychische aandoening, of gebruikt u anderszins
medicatie die van negatieve invloed zou kunnen zijn op de concentratie of het
oordeelsvermogen?
Zijn thans stressvolle omstandigheden in uw leven gaande, zoals een relatiebreuk,
ontslag of schuldenlast?
Krijgt u gedachten aan de dood als u onder druk wordt gezet of tegenslag moet
verduren?
Heeft u een traumatische ervaring gehad waardoor u onder stressvolle
omstandigheden sterk emotioneel zou kunnen reageren?
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Zou u zichzelf omschrijven als een eenling?
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Vindt u het moeilijk om anderen te vertrouwen?
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Zeggen anderen wel eens van u dat u opvliegend bent, of extreem in uw uitlatingen
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Verliest u gemakkelijk uw zelfbeheersing of wordt u snel boos?

□ JA □ NEE
□ JA □ NEE
□ JA □ NEE
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□ NEE
□ NEE
□ NEE
□ NEE
□ NEE
□ NEE
□ NEE

Heeft u zelf nog aanvullingen of opmerkingen?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Ondergetekende verklaart de EIGEN VERKLARING naar waarheid te hebben ingevuld en verklaart tevens er
van op de hoogte te zijn dat antwoorden die in strijd met de werkelijkheid zijn gegeven, ontzetting uit het
lidmaatschap tot gevolg kunnen hebben.
Ondergetekende verklaart tevens akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens, zoals de op het
aanmeldingsformulier en eigen verklaring door betrokkene zijn ingevuld.
Naam: ______________________________________
Datum: ____ ____ _________

Geboortedatum: ____ ____ _________

Handtekening:
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Toelichting aanmeldingsformulier en eigen verklaring; overeenkomst verwerking persoonsgegevens
Algemeen
Schietsportvereniging Prins Hendrik is, onder inschrijfnummer 3090, als lid aangesloten bij de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (‘KNSA’). De KNSA behartigt in Nederland de belangen
van alle bij haar aangesloten schietsportverenigingen (‘Verenigingen’). Daarnaast vertegenwoordigt KNSA de
schietsport op nationaal niveau onder andere richting diverse overheden en ministeries (VWS, Veiligheid & Justitie en
Defensie) en de nationale sportkoepel NOC*NSF, maar ook binnen Europa bij de European Shooting Confederation (ESC)
en wereldwijd bij de International Shooting Sport Federation (ISSF) en de Muzzle Loaders Associations International
Committee (MLAIC).
Het lidmaatschap van de KNSA bestaat voor alle Verenigingen en hun leden (dus ook voor een individueel lid (u) van
Schietsportvereniging Prins Hendrik) uit een pakket voorzieningen, zoals een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, de
toezending van het bondstijdschrift “Schietsport” en de organisatie van en mogelijk tot deelname aan wedstrijden,
competities en andere (sociale) activiteiten. In dit verband verzamelen en gebruiken (‘verwerken’) zowel KNSA als
Schietsportvereniging Prins Hendrik persoonsgegevens van alle aspiranten, aspirant-leden en leden.
Aanmelding als aspirant, aspirant-lidmaatschap en lidmaatschap: totstandkoming van een overeenkomst
Als u lid wilt worden van Schietsportvereniging Prins Hendrik dient u zowel het aanmeldingsformulier als de eigen
verklaring volledig in te vullen, te ondertekenen en aan Schietsportvereniging Prins Hendrik te retourneren.
Op het moment dat u als aspirant/aspirant-lid/lid tot Schietsportvereniging Prins Hendrik wordt toegelaten, wordt u
eveneens bij de KNSA aangemeld. Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring komt
daarom niet alleen tussen u en Schietsportvereniging Prins Hendrik, maar ook tussen u en de KNSA een overeenkomst tot
stand (‘Overeenkomst’). Op basis van deze Overeenkomst, in de vorm van het ondertekende aanmeldingsformulier en
de ondertekende eigen verklaring, komen u, KNSA en Schietsportvereniging Prins Hendrik overeen, dat het KNSA en
Schietsportvereniging Prins Hendrik toegestaan is om:
(1) gedurende de looptijd van uw aspirant-tijd; maar ook
(2) gedurende het (eventuele) aspirant-lidmaatschap en/of het (eventuele) lidmaatschap; en
(3) gedurende een zekere periode na afloop van enige vorm van aspirantschap of lidmaatschap
uw persoonsgegevens, zoals door u verstrekt via het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring, alsmede verkregen
van derden te verwerken en/of te gebruiken om de overeenkomst uit te kunnen voeren, de bovengenoemde activiteiten
te kunnen organiseren en te verwerken in het kader van andere gerechtvaardigde doeleinden en belangen van de KNSA
en de Verenigingen.
Algemene verordening gegevensbescherming
KNSA en Schietsportvereniging Prins Hendrik zijn gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG),
die aan verwerking van persoonsgegevens door organisaties, zoals de KNSA en Schietsportvereniging Prins Hendrik
strenge eisen stelt. De persoonsgegevens worden door KNSA en Schietsportvereniging Prins Hendrik dan ook enkel
gebruikt in het kader van door de KNSA en Schietsportvereniging Prins Hendrik geformuleerde doeleinden en binnen de
grenzen van de AVG en overige relevante wet- en regelgeving.
Informatiebrochure
Transparantie is één van de belangrijkste pijlers van de AVG. De KNSA heeft daarom een Informatiebrochure [“Privacy
binnen de KNSA en de bij haar aangesloten schietsportverenigingen”] ontwikkeld. Deze heeft tot doel u te informeren
over de doeleinden en de wijzen waarop KNSA en Schietsportvereniging Prins Hendrik persoonsgegevens verwerken. Uit
de Informatiebrochure volgt onder meer welke verwerkingen, van welke gegevens, voor welk doel en door wie zal
plaatsvinden, hoe uw gegevens worden beveiligd, hoe lang de gegevens worden bewaard en als er sprake is van een
eventuele verstrekking aan derden, ook aan welke derden. Verder volgt uit de Informatiebrochure op welke rechten u
zich, als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens, kunt beroepen. De Informatiebrochure zal bij de
aanmelding aan u worden overhandigd. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u de Informatiebrochure te
hebben ontvangen.
Wijzigingen
De Verenigingen en KNSA zullen de inhoud van deze overeenkomst (het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring)
van tijd tot tijd evalueren en, indien (wettelijk) noodzakelijk, wijzigen of aanvullen. Door ondertekening stemt u in met de
doorvoering van dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen.
Ingang en looptijd
De Overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring. De
looptijd van de Overeenkomst is gelijk aan de looptijd van het (aspirant) lidmaatschap, alsmede gedurende vijf (5) jaar na
afloop daarvan. U, de KNSA en Schietsportvereniging Prins Hendrik doen afstand van het recht op vernietiging, opzegging
of ontbinding van deze Overeenkomst.
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