Instructie Verenigings Veiligheids Functionaris (VVFer)
Volgens de regels van de KSNA, die behoren bij de certificering, dient op alle openingsmomenten van de
schietaccommodatie een KNSA gecertificeerde VVFer aanwezig zijn. Deze VVFers worden per toerbeurt
ingeroosterd. VVFdiensten worden gezien als een verenigingstaak.
Wanneer de VVFer in functie is (dus tijdens zijn dienst) wordt hij geacht geen alcoholhoudende dranken te
drinken en er op toe te zien dat zowel de Verenigings Verlofhouder (VVHer) als de baliemedewerker ook
geen alcoholhoudende dranken drinken tijdens hun dienst.
Taken:
 Wanneer er geen VVFer aanwezig is, kan er niet worden geschoten. In overleg met het aanwezige
bestuurslid kan een andere KNSA gecertificeerde VVFer de dienst als dienstdoende VVFer
overnemen.
 De dienstdoende VVFer zorgt dat hij minimaal 15 minuten voor de vastgestelde openingstijden
aanwezig is, zodat hij voldoende tijd heeft om de banen te openen.
 De VVFer loopt zijn openingsronde en controleert, aan de hand van de VVF checklist, het
verenigingsgebouw en de schietbanen. Eventuele gebreken worden genoteerd op de checklist.
 Na de openingsronde beoordeelt de VVFer of er veilig geschoten kan worden. Alleen wanneer de
situatie door de VVFer als veilig beschouwd wordt, worden de banen vrijgegeven.
 De VVFer bepaalt of het noodzakelijk is dat er extra (schoonmaak)werkzaamheden, bijv. het
opruimen van hulzen, het schoonmaken van de sensoren van het Meyton systeem etc. noodzakelijk
zijn voor dat de banen vrijgegeven worden. De dienstdoende VVFer kan wachtende schutters
vragen te helpen met deze extra werkzaamheden.
N.B. bovenstaande betekent dat de schutters die komen om te trainen zullen moeten aanvaarden
dat de VVFer eventueel langer dan 15 minuten de tijd kan nemen voordat hij/zij de banen vrijgeeft.
 De VVFer beslist over 'het kijken op de banen' van personen die geïnteresseerd zijn in de
schietsport. Wanneer de VVFer toestemming geeft, mag er naar het schieten gekeken worden vanuit
de gang tussen de banen.
In principe zal een bestuurslid, die op de hoogte van het bezoek door introducés of
geïnteresseerden, hierover overleggen met de dienstdoende VVFer. Introducties lopen altijd via het
bestuur van de vereniging.
 De VVFer kan iemand anders, bij voorkeur een andere KNSA gecertificeerde VVFer, vragen om
korte tijd zijn taak over te nemen, bijvoorbeeld bij toiletbezoek, controle op de baan of een die er
voor zorgt dat de VVFer niet genoeg overzicht over de schietbanen meer heeft.
 De VVFer is te allen tijde bevoegd het schieten op (delen van) de schietbanen stil te leggen. De
VVFer zal de veiligheidslampen op de schietbanen vanaf de balie of op de banen inschakelen.
Bij inschakelen van deze veiligheidslampen vanaf de balie zal hij/zij de VVF taak tijdelijk
over moeten dragen aan een iemand anders (bij voorkeur een KNSA gecertificeerde VVFer), naarde
desbetreffende banen gaan, en ter plaatse de schietactiviteit stoppen door het roepen van STOPSTOP-STOP, ook al is de schietactiviteit gestopt door het effect van de veiligheidslampen zelf.
Wanneer de VVFer vanaf de baan de veiligheidslampen activeert wordt dit ook gevolgd door het
roepen van STOP-STOP-STOP!
N.B. 1. De VVFer beslist of en wanneer de schietactiviteit op de banen weer kan aanvangen.
N.B. 2. Een schutter op de baan mag alleen de veiligheidslamp bedienen wanneer er sprake is van
een noodgeval. In alle overige gevallen wordt eerst overlegd met de VVFer.
 In situaties waarin de VVFer een bedreiging ziet voor zichzelf of andere aanwezigen is hij bevoegd
om de alarmknop (de rode knop onder het bureau) te gebruiken. De melding van deze alarmknop
wordt automatisch doorgezet naar de meldkamer van de politie.
 Wanneer er geen schutters meer aanwezig zijn die willen schieten, kan de VVFer, in overleg met het
aanwezige bestuurslid, besluiten om de banen eerder te sluiten en de sluitingsronde uit te voeren.
 In principe worden een half uur voor de normale sluitingstijd geen schutters die nog willen gaan
schieten op de banen toegelaten.
 De VVFer eindigt zijn dienst met het uitvoeren van de sluitingsronde aan de hand van de checklist.
Na deze sluitingsronde wordt er niet meer geschoten.
Te allen tijd geldt dat de VVFer de eindbeslissing heeft. De VVFer 'overruled' ook aanwezige leden van het
Bestuur van de Schietvereniging en aanwezige leden van het Bestuur van de Stichting Beheer wanneer zij
op de schietbanen, de balieruimte of de wapenkamer als schutter aanwezig zijn.
In voorkomende situaties wordt naderhand een eventueel voorval geëvalueerd. De desbetreffende VVFer
wordt nooit veroordeeld! Hij heeft namelijk de verantwoording over zijn eigen veiligheid en de veiligheid van
de aanwezigen en heeft deze als eerste prioriteit in gedachten.

