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U heeft aangegeven uw lidmaatschap bij de SV Prins Hendrik te willen beëindigen. Hoewel wij dit natuurlijk
betreuren, zullen wij uw opzegging zo spoedig mogelijk verwerken. Houd u s.v.p. rekening met de hieronder
genoemde zaken:
Vervaldatum van uw lidmaatschap
Indien u aangeeft per direct te willen opzeggen, dan voeren wij u zo spoedig mogelijk af van onze ledenlijst, dit met
inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand en tegen het einde van die kalendermaand. Opzeggen op 15 juni
betekent dus dat uw lidmaatschap wordt beëindigd per 31 juli. Indien u niets aangeeft, beëindigen wij uw
lidmaatschap per de vervaldatum van de betalingstermijn van uw contributie, d.w.z. per 31 juni bij halfjaarlijkse
betaling of per 31 december bij jaarlijkse betaling.
Contributie
Bij tussentijds opzeggen, heeft u geen recht op restitutie van contributie.
KNSA
Gelijktijdig met de beëindiging van uw lidmaatschap, zullen wij u ook afmelden bij de KNSA. Indien u geen lid bent
van een andere schietsportvereniging, verliest u hiermee de status van “schutter”. Indien u wél lid bent van een
andere vereniging, dan behoud u de schutterstatus en wordt u automatisch contributief schutter (hoofdlid) bij die
andere vereniging. Het lopende KNSA lidmaatschap is reeds voor het hele jaar bij ons voldaan en u hoeft bij
overstappen naar een andere vereniging daar niet nogmaals voor te betalen.
Later toch weer lid worden
Het kan gebeuren dat u spijt krijgt van uw besluit en toch weer lid van een schietsportvereniging wilt worden.
Uiteraard bent u bij ons dan weer van harte welkom. Houd er echter rekening mee dat u opnieuw moet worden
aangemeld bij de KNSA, inclusief betaling van entreegeld en, indien u langer dan 6 maanden afgemeld bent
geweest, overleggen van een Verklaring Omtrent uw Gedrag. Houdt er rekening mee dat indien u later weer lid
wordt, u niet langer voldoet aan de voorwaarde dat u minimaal 1 jaar aaneengesloten lid bent van erkende, in
Nederland gevestigde schietsportverenigingen. Voor uw wapenverlof betekent dit dat u opnieuw moet beginnen
met 1 wapen na minimaal 1 jaar lidmaatschap, tenzij door de afdeling korpscheftaken van politie anders wordt
beslist. Indien u aantoonbaar kunt maken dat u eerder vuurwapens op verlof heeft gehad, is de faseringsregeling
op u niet van toepassing.
Wapens en Munitie
Uw verlof tot voorhanden hebben van één of meerdere vuurwapens is slechts geldig zolang u lid bent van een
erkende schietsportvereniging en voor zover u in het verband van deze vereniging met uw wapens een door de
KNSA gereglementeerde of erkende discipline kunt beoefenen. Is dit voor één of meer wapens niet meer het geval,
dan hebt u een vuurwapen illegaal voorhanden en pleegt u een misdrijf. Zorg ervoor dat zodra uw lidmaatschap
vervalt, u de betreffende wapens én de munitie hebt verkocht of ondergebracht op een locatie waar men ze wél
voorhanden mag hebben, bijvoorbeeld de wapenhandel.
Rookzwak- of zwart kruit, Erkenning WECG
Op het moment dat de geldigheid van uw verlof vervalt, verliest u automatisch ook uw “Erkenning Wecg”, indien u
deze heeft. Dit betekent dat u ook geen los kruit meer thuis mag hebben. Tijdig afvoeren dus!
Donateur
U kunt aangeven dat u nog wél donateur van de vereniging wilt blijven. De donatie kost u per jaar € 25,- of naar
keuze een hoger bedrag. Als donateur mag u weliswaar niet meer schieten, maar wel gewoon in het
verenigingsgebouw komen. Hierdoor hoeft u het sociale gedeelte niet te missen.
Introducé
Als donateur of niet-lid is het wettelijk niet langer toegestaan om met een vuurwapen te schieten. De enige
mogelijkheid is dan nog om te schieten onder begeleiding en met de status “introducé”. Dit mag wettelijk 3x per 12
maanden, maar omdat u reeds bekend bent met de schietsport is de introducé-regeling zoals bedoeld in de
Circulaire Wapens en Munitie, op u feitelijk niet van toepassing. Opzeggen betekent dus in de praktijk dat u niet
meer kunt schieten met vuurwapens.

