Artikel 4 Aanname-, ballotageproces en Gedragsbeoordeling.
Het toelaten van nieuwe juist gemotiveerde leden en toezicht op de juiste motivatie van
bestaande leden wordt steeds belangrijker binnen de schietsport. Om excessen zoveel
mogelijk te voorkomen is de wet en regelgeving verscherpt. Vandaar dat KSV de Betuwe
in navolging van de KNSA dit proces heeft opgesteld, geactiveerd en geborgd.

4A Aanname en ballotageproces voor nieuwe leden
4.1

Nieuwe leden kunnen uitsluitend bij introductie worden aangemeld. Als eerste stap in het
aannameproces heeft er een Initieel gesprek plaats. Dit gesprek is met een van de leden van het dagelijks
bestuur. Naast uitleg m.b.t verenigingszaken wordt met name de aanleiding en motivatie voor het
lidmaatschap en schietsport besproken en gewogen.

4.2

Bij een positieve weging zal vervolgens een proefperiode van één (1) maand ingaan, waarin de aanvrager
drie (3) maal (ConformCWM2014) de vereniging moet hebben bezocht en onder leiding van een
instructeur schietsportoefeningen heeft verricht. En wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
door de kandidaat aangevraagd.

4.3

Na de proefperiode wordt er een “aannamegesprek” voor de aanvrager gepland. Tijdens dit gesprek
wordt het toelatingsproces besproken en het te volgen proces tot volwaardig lidmaatschap alsmede de
voorwaarde waarop het aspirant lidmaatschap kan worden beëindigd door de verenging en tevens een
aanmeldingsformulier uitgereikt (Dan wel te downloaden via de website www.ksv-debetuwe.nl)

4.4

Tegelijk met de uitreiking van de aanmeldingsformulieren wordt de aanvrager gewezen op de
verplichting kennis te nemen van de statuten en reglementen der vereniging, welke ter inzage
beschikbaar zijn op de club als ook zijn opgenomen op de website van de vereniging www.ksvdebetuwe.nl.

4.5

De toelating als aspirant-lid wordt verzocht door de indiening van het door de vereniging beschikbaar
gesteld en door de aanvrager ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, met algemene gegevens,
een tweetal goed gelijkende pasfoto' s van hem of haar, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) met
betrekking tot het lidmaatschap van een schietvereniging, zijnde niet ouder dan vijf (5) maanden en een
ingevuld C4 inlichtingen formulier (KNSA), Daarnaast geeft de aanvrager een origineel geldig
legitimatiebewijs ter inzage, waarvan het bestuur soort en nummer registreert in de administratie van de
vereniging.

4.6

Indien de toelating wordt verzocht door een minderjarige, worden de formulieren door zijn ouders, of
verzorgers medeondertekend.

4.7

Bij indiening moet tevens worden voldaan aan de financiële verplichtingen, waaronder ook de kosten van
de toelatingsprocedure te rekenen zijn. Creditering van deze kosten is niet mogelijk.

4.8

Personen die aan het bestuur de wens te kennen geven toegelaten te worden als lid van de vereniging,
moeten nadere informatie verstrekken omtrent hun motieven voor het lidmaatschap, eventuele
strafbare antecedenten, het verkeren in criminele kringen, alsmede medische en psychische
omstandigheden die van belang kunnen zijn en die de beoefening van de schietsport en het bezit en de
omgang met vuurwapens kunnen belemmeren.

4.9

Nadat een verzoek om lidmaatschap door betrokkene is ingediend, wordt door het bestuur de procedure
tot verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging gestart.

4.10

Eerst na verwerking van de aangeleverde informatie zal een ballotage gesprek worden gepland. In dit
gesprek met de ballotagecommissie wordt alle informatie die door de eerdere gesprekken is verkregen
getoetst. De ballotagecommissie beoordeelt of de aanvrager als aspirant kan worden toegelaten en
voorziet het bestuur van een advies.

4.11

Van het verzoek om toelating wordt zo spoedig mogelijk op de in de vereniging gebruikelijke wijze of
wijzen kennisgegeven aan de leden.

4.12

De leden kunnen tegen de toelating bezwaar maken zolang het bestuur niet heeft beslist. De bezwaren
moeten schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en de in art. 18 bedoelde ballotagecommissie. Op
niet op deze wijze kenbaar gemaakte bezwaren wordt geen acht geslagen.

4.13

Indien er geen reden aan te wijzen is de desbetreffende persoon niet als lid tot de vereniging toe te laten,
wordt de betrokkene aspirant van de vereniging. De periode van de aspirant-status behelst een termijn
van minimaal zes (6) maanden.

4.14

De totale ballotage periode beslaat een periode van max 12 maanden, In deze periode wordt het
aspirant-lid gemonitord door bestuur en personeel van KSV de Betuwe en geëvalueerd door de
Ballotagecommissie welke wordt vertaald in een advies aan het bestuur tot omzetting van aspirant in
volwaardig lidmaatschap.

4.15

Het Aspirant-lidmaatschap kan ten aller tijden door het bestuur worden ontbonden. Evt. zonder opgaaf
van reden. Hiertegen is geen beroepsmogelijkheid mogelijk. (Deze is alleen voor volwaardige leden)

4.16

Tijdens de periode van de aspirant-status dient de betrokkene een introductiecursus naar het model van
de KNSA te volgen, welke bestaat uit een theoretisch gedeelte “veiligheid op de schietbaan” en “veilig
omgaan met vuurwapens” alsmede een praktisch gedeelte, waarbij achttien (18) schietbeurten van 25
duiven worden gerealiseerd.

4.17

Betreft de aanvraag een schutter die reeds een KNSA-licentie bezit voor een ander wapen dan een
hagelgeweer, dan kan de periode van aspirant-status worden teruggebracht tot zes (6) maanden.

4.18

De introductiecursus wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid (PVB), waarbij de veilige
omgang met het geweer en de schietvaardigheid in de praktijk wordt beproefd (13 treffers van 25
duiven). Tevens wordt de kennis van baan- en veiligheidsregels getoetst door schriftelijke beantwoording
van 15 open vragen. Indien de PVB met goed gevolg is afgelegd, ontvangt de aspirant een certificaat, en
kan hij/zij voor het lidmaatschap in aanmerking komen.

4.19

Wie de veertienjarige maar nog niet de achttienjarige leeftijd heeft bereikt, doch overigens voldoet aan
de vereisten, gesteld in de statuten, artikel B. 3.2, en het certificaat van de PVB als bedoeld in art. 4.16
heeft behaald, kan door het bestuur als junior worden toegelaten. Een junior wordt lid, met ingang van
de datum waarop hij de achttienjarige leeftijd bereikt.

4.20

Te allen tijde beslist het bestuur over het al dan niet toelaten van leden.

4.21

Alleen volwaardige leden met tenminste één (1) jaar lidmaatschap van de vereniging, kan het bestuur
verzoeken hem een WM3 verklaring te verlenen, tot het verkrijgen van een verlof tot het voorhanden
hebben van een vuurwapen.

4.22

Te volgen proces voor verlof/jachtacte houders
Er zijn hierin verschillende groepen te onderscheiden t.w.:


Verlofhouders zonder Hagel



Verlofhouders met Hagel

Voor de aspirant-leden met een Hagel verlof en eigengeweer geldt hetzelfde proces met uitzondering van
het begeleid schieten.
4.23

Voor de aspirant-leden zonder Hagel verlof geldt wederom hetzelfde proces, echter zal er een periode
worden bepaald om zich te bekwamen in het hagel schieten waarna een bekwaamheidsexamen wordt
afgenomen. Alleen voor geslaagde kandidaten zal een evt. WM2 worden afgegeven.

4.24

Een aspirant die (al jaren) in het bezit is van een jachtakte (verlof/ akte houder met hagel) zal een PvB
moeten afleggen. Het gaat om veiligheid. De wijze waarop met veiligheidsregels in het veld wordt
omgegaan wijkt in de praktijk nogal eens af van de regels die leden van KSV De Betuwe geacht worden op
de schietbaan in acht nemen!

4B Gedragsbeoordeling bestaande leden
Voor het voorkomen van excessen bij bestaande leden heeft het bestuur een
verantwoordelijk te nemen in het monitoren van bestaande leden. Naast verslaglegging is
hiervoor een vertrouwens taak gelegd bij de Ballotagecommissie van de vereniging. Alle
leden kunnen (desnoods anoniem) hun kennis delen of hun zorgen uiten m.b.t. de
mentale gesteldheid van een van de bestaande leden. (Denk hieraan uitingen van
geweld, maar ook onverwachte gedragsveranderingen door bijv. bij scheiding of het
verlies van een baan, medicijngebruik, stressvolle situaties, suïcidaal, in aanraking met
justitie, verkeren in criminele kringen of omstandigheden, misbruik gebruik alcohol,
psychiatrische opname, traumatische ervaring, drugsgebruik) De commissie zal een
onderzoek instellen en het bestuur voorzien van een onderbouwd advies m.b.t. de
situatie. Meldingen kunnen via het bestuur, personeel, ballotagecommissie of het
speciale e-mailadres gedaan worden.
4.25

T.b.v. de verslaglegging zullen Leden jaarlijks een copy van het actuele C4 formulier aanleveren aan de
vereniging

4.26

De vereniging kan op het C4 formulier als referent 2 worden opgevoerd. Hiervoor levert het lid van
vereniging een ingevuld formulier aan bij het secretariaat. Waarna deze het formulier ondertekend en
voorzien van een verenigingsstempel retour ontvangt.

4.27

Onderzoeken naar gemelde gedragsafwijkingen zullen alleen door de commissieleden worden
behandeld.

4.28

De informatie verkregen tijdens deze onderzoeken blijft onder de discretie van de commissie en zal
vertaald worden in een advies aan het bestuur.

4.29

Excessen die leiden of hebben geleid tot strafbare feiten zullen onmiddellijk worden door gespeeld aan
de betreffende instanties

