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    HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHIETVERENIGING 
                     DRIEBERGEN-RIJSENBURG 
 
 

 
HUISHOUDELIJK  REGLEMENT                                                                      
Dit naslagwerk is bedoeld als handleiding voor de (aspirant) leden van de schietvereniging. 
Het beschrijft de gedragsregels en voorwaarden waar u als lid geacht wordt aan te voldoen en wij verwachten dat u 
als lid op de hoogte bent van de inhoud. 
Het geeft de voor de leden de noodzakelijke en wenselijke informatie en is een aanvulling op de statuten van de 
schietvereniging. 

 
Artikel 1 
Begripsbepaling: 
Algemene Vergadering: In de statuten de benaming voor de Algemene Ledenvergadering. 
Algemene Ledenvergadering: De Algemene Ledenvergadering van de schietvereniging. 
Aspirant-lid: Een lid van de schietvereniging waarvan het bestuur het lidmaatschap nog niet 

heeft omgezet naar een volwaardig lidmaatschap. 
Baancommandant: Een door de KNSA gecertificeerd persoon die  reglementair toezicht houdt op 

wedstrijden. 
Baanreglement: Het reglement  waarin de regels betreffende het gebruik van de schietbanen is 

vastgelegd. 
Bestuur: Het bestuur van de schietvereniging. 
Bestuurslid: Een lid van het bestuur van de schietvereniging. 
Categorieën schutters: Jeugd- of seniorleden of schutters in een bepaalde schietdiscipline. 
Commissie Beroep en  Door de Ledenvergadering benoemde commissie waarbij leden in beroep   
Bezwaar: beroep kunnen gaan  tegen disciplinaire maatregelen die hen is opgelegd. 
Contributiegeld: De geldelijke (pro rata) verenigingscontributie inclusief de eventuele KNSA 

afdracht voor het verenigingsjaar.  
 Synoniemen: verenigingscontributie, contributie. 
Erelid: Een door het verenigingsbestuur benoemd lid welke een buitengewone 

prestatie op sportgebied heeft geleverd of van bijzonder betekenis is voor de 
vereniging. 

Huishoudelijk Reglement: Het huishoudelijk Reglement van de schietvereniging. 
Identiteitsbewijs: Paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. 
Instructeur: Een door het bestuur aangewezen lid van de schietvereniging die 

schietinstructie c.q. schietbegeleiding geeft. 
Introducé: Zij die een lidmaatschap bij de schietvereniging overwegen en om kennis te 

maken met de schietsport een introductie bijeenkomst bijwonen. 
Presentieregister: Een register waarin leden, niet-leden van de schietvereniging en introducés hun 

aanwezigheid moeten registreren. 
Juniorschutter: Een juniorschutter is een (aspirant) lid  van de schietvereniging die volgens de 

definitie van de KNSA in één van de volgende categorieën valt: 
 Junior-schutters-A zijn schutters die in het desbetreffende jaar de leeftijd van 18 

tot en met 20 jaar bereiken 
Junior-schutters-B zijn schutters die in het desbetreffende jaar de leeftijd van 15 
tot en met 17 jaar bereiken                                                   
Junior-schutters-C zijn schutters die in het desbetreffende jaar 14 jaar of jonger 
zijn. 

Synoniem: jeugdlid, junior 
KKG: Klein Kaliber Geweer 
KKP: Klein Kaliber Pistool 
KNSA: Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie 
KNSA licentie: Een door de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie aan het lid 

verstrekt schutterslicentie. 
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KNSA lidmaatschap: Een lid van de schietvereniging krijgt automatisch het KNSA lidmaatschap 
nadat de schietvereniging het nieuwe (aspirant) lid heeft aangemeld bij de 
KNSA. 

Leden: De leden van de schietvereniging bestaande uit aspirant en gewone leden. 
Lid van verdienste: Een door het verenigingsbestuur benoemd lid welke jarenlang (extra) 

werkzaamheden verricht buiten de gebruikelijke verenigingstaken om. 
LG: Luchtgeweer. 
LP: Luchtpistool. 
Penningmeester: De penningmeester van de schietvereniging. 
Schietbaan: Het deel van de accommodatie ingericht voor het schieten met zowel luchtdruk- 

en/of vuurwapens . 
Schietpunten: De plaatsen op de schietbaan waar de schutters daadwerkelijk hun wapen 

afvuren. 
Secretaris: De secretaris van de schietvereniging.  
Seniorschuttter: Een seniorschutter is een (aspirant) lid van de schietvereniging die volgens de 

definitie van de KNSA in het desbetreffende jaar de leeftijd van 21 jaar of ouder 
bereikt. 

Synoniem: seniorlid, senior. 
Statuten: De notarieel vastgelegde statuten van de schietvereniging. 
Trainer: Elk persoon die een trainersopleiding van de KNSA heeft gevolgd en een 

trainersdiploma en een kaderlicentie heeft. 
Verenigings  Hierna genoemd Veiligheidsfunctionaris 
Veiligheids Functionaris: Een door de KNSA gecertificeerd persoon die toezicht houdt op de schietbanen 

met de veiligheid van het schieten als oogmerk. 
Vertrouwenspersonen: door de Ledenvergadering benoemde personen die volwaardig lid zijn  
 van de schietvereniging. 
Schietvereniging: Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg. 
Verenigingscontributie: De verschuldigde contributie aan de schietvereniging zonder de eventueel 

verschuldigde, aanvullende, contributie die de schietvereniging weer aan 
anderen dient af te dragen. 

Verenigingsverlof: Een verlof tot het voorhanden hebben van één of meer op het verlof vermelde 
schietwapens van de schietvereniging, afgegeven door de politie. 

Verenigingswapen: Een wapen dat eigendom is van de schietvereniging. 
Verklaring Omtrent het Gedrag: Een door justitie afgegeven verklaring waarin vermeld wordt of er bezwaar is 

tegen het lidmaatschap van onze schietvereniging. 
Verlof: Een verlof tot het voorhanden hebben van één of meer op het verlof vermelde 

schietwapens, afgegeven door de politie. 
Verzoeker om lidmaatschap: Elk persoon dat zich aanmeld als nieuw lid. 
V.O.G.: Verklaring Omtrent het Gedrag. 
Voorzitter: De voorzitter van de schietvereniging. 
WWM: De Wet Wapens en Munitie 

  
De begrippen zoals genoemd in het Huishoudelijk Reglement hebben dezelfde betekenis in de zin van de Circulaire 
WWM en de WWM. Het Huishoudelijk Reglement beoogt zo nauw mogelijk aansluiting te vinden met het doel en 
strekking van de Circulaire en WWM. 

 
Artikel 2 
Het Bestuur 
Bestuur opbouw: 
Het Bestuur is belast met het deugdelijk besturen van de schietvereniging. Hieronder wordt ten minste verstaan en 
niet limitatief, dat: 

• de aspirant-leden de nodige basisinstructie ontvangen; 
• de leden in de gelegenheid worden gesteld zich verder te bekwamen; 
• de schietvereniging beschikt over goede verenigingswapens, munitie en gehoorbescherming; 
• de veiligheidsregels door een ieder nageleefd worden; 
• de schietbanen adequaat onderhouden worden.  
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In het verlengde hiervan dient het bestuur zorg te dragen voor de volgende en niet limitatieve, administraties: 
• een zorgvuldige en representatieve verslaglegging; 
• een deugdelijk en representatieve boekhouding; 
• een deugdelijke administratie betreffende leden, donateurs, adverteerders; 
• een nauwkeurige aanwezigheidsregistratie voor verenigingsgebouw en de schietbanen van zowel leden 

als  niet leden van de schietvereniging. 
• een sluitende administratie wordt bijgehouden van inkoop en verkoop van munitie; 
• een afdoende administratie wordt gevoerd van uitgegeven en weer ingenomen verenigingswapens. 

 
Elk lid van het bestuur heeft zijn eigen takenpakket, vastgelegd in Bestuur opbouw Bijlage I. 
 
Rooster van aftreding: 
Aanvulling op de Statuten art. 13.2 
 
De bestuurssamenstelling alsmede  het rooster van aan- en aftreden is vastgelegd in; 
Samenstelling Bestuur Bijlage II 
  
Bevoegdheden: 
Het bestuur is bevoegd personen uit te nodigen om Bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen bij te 
wonen. Deze personen kunnen desgevraagd het woord voeren, doch hebben geen stemrecht. 
Het bestuur en het dagelijks bestuur zijn gerechtigd hun bevoegdheden of een deel daarvan te delegeren, zij blijven 
evenwel tegenover de schietvereniging zelf verantwoordelijk. 
 
Kandidaatstelling bestuur: 
Door de leden kan, naast een door het bestuur voorgestelde kandidaat, een  tegenkandidaat worden gesteld. 
Een schriftelijk voorstel hiertoe moet tenminste vier weken voor de Algemene  Ledenvergadering worden ingediend 
bij het secretariaat. Het voorstel moet door mede ondertekening worden ondersteund door minimaal 20 leden die 
bevoegd zijn tot het uitbrengen van een stem.  
Leden die zijn geschorst, als bedoeld in Artikel 7, punt 5 van de Statuten, mogen niet kandidaat gesteld worden. 
  
Artikel 3. 
Algemene verplichtingen van de leden: 
De leden dienen alle verplichtingen die het lidmaatschap van de schietvereniging met zich mee brengt stipt na te 
komen en zich te onthouden van gedragingen, uitspraken en handelingen die de schietvereniging materiële dan wel 
immateriële schade kunnen toebrengen. 
De verplichtingen van de leden bestaan uit: 

• het nakomen van de financiële verplichtingen; 
• het nakomen van de wettelijke voorschriften op het gebied van het gebruik, bezit en omgaan met 

schietwapens en munitie; 
• het nakomen van alle regels genoemd in de binnen de schietvereniging gehanteerde statuten, reglementen, 

voorschriften en richtlijnen; 
• het nakomen van door het bestuur gedelegeerde taken; 
• het strikt in acht nemen van de veiligheidsregels en aanwijzingen van daartoe aangestelde functionarissen 

en bestuur, zowel tijdens wedstrijden als op oefenmomenten; 
 
De financiële verplichtingen bestaan uit het voldoen van de contributiegelden. Deze worden per verenigingsjaar in 
rekening gebracht. 
 
De schietvereniging kent: 
a. juniorleden; 
b. seniorleden; 
c. leden van verdienste; 
d. aspirant leden; 
e. ereleden; 
f. donateurs. 
  
 
 



                                       SV Driebergen-Rijsenburg     Datum: 09 november 2015 
                                        J. Manger Catslaan 41 
                                        3971 JM Driebergen  
 
 
   
 HUISHOUDELIJK REGLEMENT   
 
 
 

 4 

Artikel 4. 
Toelatingsprocedure: 
Introductie en verzoek tot lidmaatschap: 
a. Elke verzoeker om een lidmaatschap, zowel van buiten de schietsport, of afkomstig van een andere vereniging, 

krijgt een introductie gesprek met een bestuurslid. Na een positief  verlopen introductie gesprek wordt de 
verzoeker om een lidmaatschap overgedragen aan de trainersgroep. Bij twijfel tijdens het introductie gesprek  
wordt de mening van een tweede bestuurslid gevraagd. 

b. De introductie gesprekken worden vastgelegd in een rapportage en besproken in de bestuursvergaderingen. 
Deze gegevens zijn vertrouwelijk en niet openbaar. 

c. Binnen 10 weken wordt door de trainersgroep aan het bestuur gerapporteerd, hoe de verzoeker functioneert. 
Daarna beslist het bestuur of er een schriftelijke aanvraag voor een aspirant-lidmaatschap kan worden 
ingediend. 

d. Mocht er geen aanvaardbare besluitvorming mogelijk zijn wordt de hiervoor genoemde periode van 10 weken 
met maximaal 4 weken verlengd. Daarna wordt beslist of door de verzoeker een aspirant-lidmaatschap kan 
worden aangevraagd of dat een verzoek tot aspirant-lidmaatschap wordt afgewezen. 

e. Na het indienen van de aanvraag voor een aspirant-lidmaatschap, wordt de aanvraag gepubliceerd op het 
publicatiebord. 

 
Bestuursbesluit aspirant-lidmaatschap: 
a. Het bestuur neemt na 6 weken na publicatie op het publicatiebord in het verenigingsgebouw, een besluit over 

de toelating tot het aspirant-lidmaatschap, indien aan de vereisten in artikel 5 en 6 voldaan is. 
b. Slechts in zwaarwegende gevallen kan het bestuur beslissen dat het aspirant-lidmaatschap niet wordt 

toegekend. 
c. Onder zwaarwegende gevallen worden verstaan; 

1. een door het bestuur genomen besluit tot een ledenstop; 
2. het niet kunnen voldoen aan de wettelijke toelatingseisen tot het lidmaatschap van een schietvereniging; 
3. het niet kunnen voldoen aan de toelatingseisen tot het lidmaatschap van een schietvereniging zoals die 

door de KNSA worden gesteld; 
4. het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens in het aanmeldingsformulier; 
5. een andere door het bestuur gemotiveerde reden. 

d. Indien het aspirant-lidmaatschap niet wordt toegekend, hoeft het bestuur geen verantwoording af te leggen 
tegenover de aanvrager over de afwijzing van het aspirant-lidmaatschap. 
e. Het aspirant-lidmaatschap gaat in op de dag dat het contributiegeld op de bankrekening van de 
schietvereniging is bijgeschreven.  

f. Zodra het bestuur een positief besluit heeft genomen over het aspirant-lidmaatschap en het contributiegeld op 
de rekening van de penningmeester is bijgeschreven,  zal het aspirant-lid aangemeld worden bij de KNSA. 

 
Artikel 5. 
Schriftelijke aanvraag aspirant-lidmaatschap: 
a. De wens om als aspirant-lid tot de schietvereniging toe te willen treden, moet schriftelijk ingediend worden bij 

het bestuur. 
b. Deze aanvraag dient te geschieden met gebruikmaking van een aanmeldingsformulier, dat door of vanwege het 

bestuur beschikbaar wordt gesteld. De op het formulier vermelde vragen dienen volledig en naar waarheid te 
worden beantwoord en, voor wat betreft de gestelde condities, voor akkoord te worden getekend. Ook dienen er 
een recente pasfoto (niet ouder dan zes maanden) en een V.O.G. c.q. een kopie verlof te worden overlegd. 

c. In het geval aanvrager minderjarig is dient het formulier mede door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) te 
worden ondertekend. 

 
Artikel 6. 
Aspirant-lidmaatschap: 
a. Gelijktijdig met het inleveren van het ingevulde aanmeldingsformulier dienen de verschuldigde inschrijfgelden te 

worden voldaan. 
b. Het bestuur kan beslissen dat de verenigingscontributie pro rato hoeft te worden betaald, als het lopende 

kalenderjaar reeds begonnen is. 
c. De betaalde verenigingscontributie wordt, m.u.v. het genoemde bij punt d, nimmer terugbetaald. 
d. Als het bestuur beslist dat het aspirant-lidmaatschap niet wordt toegestaan, worden de bepaalde inschrijfgelden 

terugbetaald. 
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Artikel 7 
Duur van het Aspirant-lidmaatschap: 
Het aspirant-lidmaatschap duurt minimaal één jaar. Hierna neemt het bestuur een beslissing omtrent het wel of niet 
toekennen van het volwaardig lidmaatschap, dan wel tot verlenging van de duur van het aspirant- lidmaatschap (tot 
maximaal 1 jaar). 
 
Artikel 8 
Bestuursbesluit lidmaatschap: 
a. Het bestuur beslist in de eerstvolgende bestuursvergadering na afloop van de periode van het aspirant- 

lidmaatschap of dit kan worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap. 
b. Om in aanmerking te komen voor het “reguliere” lidmaatschap (junior, senior, etc,) moet het  

aspirant-lid voldaan hebben aan de volgende eisen: 
• voldoen aan de wettelijke en KNSA vereisten om lid te mogen worden van een schietvereniging; 
• te laten zien dat hij/zij serieus met de schietsport omgaat: 
• te laten zien dat hij/zij de aanwijzingen van de trainer/instructeur opvolgt; 
• te laten zien dat hij/zij de veiligheidsregels naar behoren opvolgt en beheerst; 

c. Slechts in zwaarwegende gevallen kan het bestuur beslissen dat het volwaardig lidmaatschap niet wordt 
toegekend. 

d. Onder zwaarwegende gevallen wordt onder andere verstaan; 
1. het niet kunnen voldoen aan de wettelijke toelatingseisen tot het lidmaatschap van een schietvereniging; 
2. het niet kunnen voldoen aan de toelatingseisen tot het lidmaatschap van een schietvereniging zoals die 

door de KNSA worden gesteld; 
3. als er ten aanzien van het aspirant-lid niet van zodanige eigenschappen, gedragingen of omstandigheden 

is gebleken dat gebruik van de wapens voor een ander doel dan de beoefening van de schietsport kan 
worden geducht; 

4. als het bestuur de verwachting heeft dat het aspirant-lid zich niet als een goed verenigingslid zal gedragen en 
zijn plaats te midden van de overige leden niet zal weten te vinden; 

5. het geven van onjuiste informatie met betrekking tot het aanmeldingsformulier; 
6. het niet voldoen van het contributiegeld; 
7. er  ernstige twijfel bestaat aan de geestelijke gezondheidstoestand; 
8. een andere door het bestuur gemotiveerde reden. 

e. Indien het volwaardig lidmaatschap niet wordt toegekend, hoeft het bestuur geen verantwoording af te leggen 
tegenover de aanvrager over de afwijzing van het volwaardig lidmaatschap.  

 
Artikel 9 
Beëindiging Lidmaatschap: 
Het (aspirant-)lidmaatschap kan worden beëindigd (zoals mede statutair is bepaald): 
a. door overlijden van het lid; 
b. door schriftelijke opzegging door het lid; 
c. door opzegging namens de schietvereniging door het bestuur.  
d. op verzoek van de KNSA of justitie. 

 
Artikel 10 
Beëindiging lidmaatschap door het lid: 
a. Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd bij de secretaris van de schietvereniging. 
b. Opzegging dient voor 1 oktober van het lopende jaar te geschieden. Na  31 oktober zal het lidmaatschap 

beëindigd zijn. 
c. Betaalde contributiegelden voor het lopende verenigingsjaar wordt niet terugbetaald. 
d. Voor de daadwerkelijke beëindiging van het lidmaatschap dienen alle eigendommen van de schietvereniging  

die het lid in zijn bezit heeft teruggegeven te worden aan de schietvereniging. 
 
Artikel 11 
Beëindiging lidmaatschap door het bestuur: 
a. Het lidmaatschap kan door het bestuur beëindigd worden indien het lid: 

1. niet voldoet aan de verplichtingen genoemd in het Huishoudelijk Reglement  
2. wanneer redelijkerwijze van de schietvereniging niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap blijft 

voortduren.  
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3. wanneer het bestuur een negatief besluit neemt over het omzetten van het aspirant-lidmaatschap naar 
een definitief lidmaatschap. 

b. Het betreffende lid krijgt binnen twee weken een schriftelijke bevestiging van het beëindigen van het 
lidmaatschap met opgave van de reden(en). 

 
Artikel 12 
Opzegging en Royement 
a.      Het lidmaatschap kan door het bestuur worden beëindigd door royement (ontzetting) en door   
         opzegging van het lidmaatschap. 

1. Royement geschiedt wanneer een lid zich dusdanig heeft gedragen dat niet gevergd kan worden dat het 
lidmaatschap blijft voortduren. Dit is het zwaarste middel om het lidmaatschap te beëindigen. Reden van 
ontzetting kunnen zijn en niet limitatief: grove nalatigheid met betrekking tot de veiligheid, al dan niet 
bewust schade toebrengen aan de schietvereniging, strafrechtelijke overtredingen, labiele 
gemoedstoestand. 

2. Opzegging geschiedt ingaande het einde van het verenigingsjaar. Opzegging is een minder zwaar middel 
om het lidmaatschap te beëindigen. Opzegging geschiedt wanneer een lid is opgehouden om aan de 
vereisten van de Statuten en Huishoudelijk Reglement te voldoen. Het doel van een schietvereniging is het 
samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken, namelijk het draaiende houden van een 
schietvereniging. Wanneer bijvoorbeeld een lid weigert verenigingstaken uit te voeren kan zijn 
lidmaatschap worden opgezegd (niet limitatief). 
Verder kan een reden voor opzegging zijn: op enigerlei wijze onder invloed zijn van drugs, waaronder 
alcohol en alle daaraan gerelateerde wettelijke overtredingen zowel binnen of buiten de vereniging 
gepleegd.  

b.     Gelet op de ernst van de gedraging besluit het bestuur tot opzegging of royement. 
Het lid waarvoor royement dreigt heeft het recht om in beroep te gaan. Hiervoor kan hij spreken in de  
Algemene Ledenvergadering.  De Algemene Ledenvergadering beslist dan over het royement, zoals                          
ook statutair is bepaald. 

 
Artikel 13 
Beëindiging lidmaatschap KNSA: 
Na beëindiging van het lidmaatschap wordt, door de secretaris, ook het lidmaatschap van het betreffende lid bij de 
KNSA opgezegd. In geval van ontzetting wordt tevens justitie geïnformeerd. 
 
Artikel 14 
Disciplinaire maatregelen 
a. Indien een lid: 

1. handelt in strijd met het Huishoudelijk Reglement en/of Veiligheidsreglement. 
2. handelt in strijd met de voor oefeningen, wedstrijden geldende regels en gebruiken; 
3. zich onordelijk gedraagt bij de activiteiten van de schietvereniging is het bestuur bevoegd om een 

disciplinaire maatregel op te leggen. 
b. Disciplinaire maatregels bestaan uit: 

1. een waarschuwing; 
2. een berisping; 
3. uitsluiting van deelneming aan oefeningen van de schietvereniging voor ten hoogste zes maanden; 
4. uitsluiting van wedstrijden van de schietvereniging voor ten hoogste zes maanden; 
5. uitsluiting van activiteiten en bijeenkomsten voor ten hoogste zes maanden; 
6. schorsing voor ten hoogste zes maanden; 
Uitgangspunt is dat de disciplinaire maatregel in verhouding staat ten opzichte van de ernst van de misdraging. 

c. Disciplinaire maatregelen kunnen ook gecombineerd worden opgelegd. 
d. Tegen disciplinaire maatregelen is geen direct beroep mogelijk. 
e. Disciplinaire maatregelen kunnen door het bestuur of bestuurslid onverwijld worden opgelegd in spoedeisende 

gevallen. 
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f. Disciplinaire maatregelen kunnen ook worden opgelegd voorafgaand of in verband met opzegging of ontzetting. 
Disciplinaire maatregelen kunnen ook worden opgelegd bij het niet uitvoeren van (door het bestuur opgelegde) 
verenigingstaken, (zoals genoemd in artikel 16). Wanneer een (door het bestuur opgelegde) verenigingstaak 
niet wordt uitgevoerd krijgt het betreffende lid eenmalig een extra verenigingstaak opgelegd. Indien het 
betreffende lid nogmaals een verenigingstaak niet uitvoert vindt uitsluiting plaats van deelneming aan 
oefeningen van de schietvereniging voor 3 maanden. 

g. Bezwaren tegen de opgelegde disciplinaire maatregel(en) kunnen schriftelijk aangeleverd worden bij  de 
Commissie Beroep en Bezwaar. 

 
Gevolgen van disciplinaire maatregelen 
Wanneer een aspirant- of volwaardig lid, 3 maal is gewaarschuwd, 2 maal is berispt  of in totaal voor        
de maximale duur van 6 maanden, een uitsluiting of een schorsing heeft opgelegd gekregen, kan dit bij       
een nieuwe disciplinaire maatregel leiden tot een royement. 
 
Voorzorgsmaatregel 
Bij een ernstige twijfel aan de geestelijke gezondheidstoestand van een lid, die het gebruik van vuurwapens en het  
functioneren binnen de vereniging in de weg staan, zullen in overleg met het lid die maatregelen worden genomen, 
om eventuele mogelijke calamiteiten te voorkomen.  
Mocht het naar de mening van het bestuur noodzakelijk worden geacht, zal aan het betreffende lid een  
doktersverklaring worden gevraagd, die inzicht geeft in de gemoedstoestand en de handelingsrisico’s van het lid. 
    
Artikel 15 
Introducés: 
a. Personen die denken aan een lidmaatschap bij de schietvereniging en, om kennis te maken met de schietsport, 

enkele kaarten willen schieten worden beschouwd als introducé. 
b. Een introducé dient voorafgaand aan de introductie aangemeld te zijn bij het bestuur. 
c. Een introducé schiet onder begeleiding van een trainer. 
d. Een introducé kan maximaal driemaal per jaar een bezoek aan de schietvereniging brengen. 
e. Na driemaal als introducé op bezoek te zijn geweest dient de introducé kenbaar te maken of hij aspirant-lid 

wenst te worden of niet. 
  

Artikel 16 
Taken leden: 
a. Het bestuur bepaalt, in overleg,  wie van de leden aanvullende taken/werkzaamheden toebedeeld krijgt. 
b. Alle leden worden geacht de toebedeelde taken/werkzaamheden uit te voeren. 
c. De uit te voeren taken worden zoveel als mogelijk eerlijk verdeeld over de leden. 
d. Het bestuur kan onder andere de volgende taken/werkzaamheden toebedelen aan de leden; 

• de taak van baancommandant/veiligheidsfunctionaris 
• de taak van wapenonderhoud  
• het uitvoeren van kantinediensten 
• het uitvoeren van bureaudiensten 
• overige taken. 

 
Artikel 17 
Schieten met een vuurwapen 
a. Een introducé of aspirant-lid mag met een vuurwapen schieten na goedkeuring van het bestuur en onder 

begeleiding van een trainer of instructeur.  
b. Wanneer een lid met een vuurwapen wil gaan schieten of op verlof wil/laten bijschrijven moet het lid 

goedkeuring hebben van het bestuur welke zich laat adviseren door de trainer.  
 Uitgangspunt hierbij is dat het lid op een voldoende niveau kan presteren, waarbij het lid heeft aangetoond dat 

hij er in dergelijke mate met het wapen kan omgaan, dat er geen schade zal worden toegebracht en hij er veilig 
mee om kan gaan. 

c. Wanneer een geweerschutter pistool wil schieten of vice versa, gebeurt dit onder begeleiding en toezicht van 
een trainer, totdat de schiettechniek van het lid van een dusdanig niveau is dat deze zelfstandig kan schieten. 
Dit wordt in overleg met het bestuur en trainer beoordeeld. 
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Artikel 18 
Kosten lidmaatschap 
a. De contributie van de Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg wordt vermeld op de website 
b. De jaarlijkse contributie wordt voorafgaande aan het betreffende verenigingsjaar, in het voorjaar, door de 

Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur toegelicht en vastgesteld.  
c. Bij tussentijdse aanmelding als kandidaat-lid is naar ratio contributie, bij vooruitbetaling verschuldigd. Er bestaat 

geen recht op restitutie bij tussentijdse opzegging, tenzij het bestuur anders beslist. 
d. De overige prijzen van munitie, kaarten en andere artikelen, zijn door het bestuur vastgesteld en worden 

bekend gemaakt in het verenigingsgebouw. 
e. In de contributie, tenzij men elders contribuerend lid is,  zit de bijdrage voor het KNSA lidmaatschap en  een 

abonnement op het  tijdschrift van de KNSA, de ‘Schietsport’.  
 
f. De contributie moet voor het nieuwe verenigingsjaar, ingaande 1 november, betaald zijn, dat wil zeggen: 

ontvangen zijn door de penningmeester.  
g. Bij niet-, niet tijdig en/of niet volledig betalen, zonder dat hierover een regeling is getroffen via de  

penningmeester, volgt schorsing van het lidmaatschap met ingang van de vijftiende dag waarop de eerste 
aanmaning is gedateerd. 

h. De schorsing kan slechts ongedaan worden gemaakt, nadat de volledige contributie, vermeerderd  met een 
administratieve verhoging van € 12,50 zal zijn betaald en ontvangen door de penningmeester.  

 
Artikel 19 
Jubilarissen, ereleden en leden van verdienste 
Een ieder, die lid is van de schietvereniging, heeft het recht een lid voor te dragen om te worden benoemd tot erelid. 
Hierbij dient rekening te worden gehouden met hetgeen is vastgesteld in Artikel 5, lid 3 van de Statuten. 
Dit recht komt te vervallen bij schorsing of royement, dit geldt zowel voor de aanvrager als het voorgedragen lid. 
 
 
Jubileum 
Nieuwe jubilarissen die 25 jaar lid zijn van de vereniging  wordt een schildje uitgereikt met daarop genoeg ruimte voor 
een plaatje bij 40, 50 en 60 jarig jubileum.   
Uitvoering schildje als huidige uitvoering.   
Uitgave verloopt dan als volgt:   bij 25 jaar – schildje + plaatje 25 jaar 
    bij 40 jaar – plaatje 40 jaar  
    bij 50 jaar – plaatje 50 jaar 
    bij 60 jaar – plaatje 60 jaar 
Voor de leden die op dit moment al een jubileumschildje in hun bezit hebben blijft de oude regeling van kracht. Zij 
kunnen bij hun volgende jubileum kiezen voor een nieuw schildje of voor een aanvullend plaatje. Enige tijd 
voorafgaand aan de uitreiking wordt hen gevraagd wat zij willen, of een plaatje of een nieuw schildje. 
 
Erelid.  
Leden worden automatisch benoemend tot erelid zodra zij 50 jaar lid zijn van de vereniging.  
Ereleden worden vrijgesteld van verenigingscontributie.  
Huidige en toekomstige ereleden betalen zelf hun KNSA. Voor de huidige ereleden zal dit ingaan m.i.v. november 
2016.  
 
Lid van verdienste. 
Personen die meerjarig uitzonderlijke inzet voor de vereniging hebben verricht kunnen door de leden worden 
voorgedragen waarbij beschreven wordt om welke prestaties het gaat. Het bestuur beoordeelt of het lid wordt 
benoemd tot Lid van verdienste.  Bij benoeming ontvangt het lid van verdienste de ‘van Breugel’ medaille met op de 
achterzijde de inscriptie: ter herinnering aan de vele jaren verdienstelijke inzet voor Schietvereniging Driebergen-
Rijsenburg. 
De aanvrager richt zijn verzoek aan het bestuur. Het verzoek moet  schriftelijk worden gedaan en moet voldoende 
gemotiveerd zijn. 
Het bestuur verzorgt de voordracht naar de Algemene Vergadering, waarna de Algemene Vergadering een uitspraak 
doet. 
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Artikel 20 
Kascommissie 
Een financiële commissie  door de algemene vergadering te benoemen, is belast met het onderzoek van de stukken 
van de penningmeester. Zij brengen hierover schriftelijk verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering. 
De  Kascommissie bestaat uit 2 leden met 1 reserve. Elk jaar treedt 1 lid af en wordt het reserve lid volwaardig lid van 
de kascommissie. Tevens wordt er een nieuw reserve lid benoemd. 
De commissievergaderingen zullen door de penningmeester worden bijgewoond met een raadgevende stem. 
Jaarlijks treedt de commissie af en kan terstond worden herkozen.  
 De commissieleden kunnen ten hoogste drie jaar aansluitend worden gekozen. 
 
Artikel 21 
Huishoudelijk Reglement 
Het Huishoudelijk Reglement geldt, daar waar in de statuten wordt verwezen naar het Huishoudelijk Reglement, als 
een aanvulling op de statuten en maken als zodanig deel uit van de statuten. Het Huishoudelijk Reglement wordt, zo 
nodig, jaarlijks in het najaar op de Algemene Ledenvergadering herzien en worden de wijzigingen vastgesteld. 
  
Voorstellen voor wijzigingen en/of aanpassingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat tot 1 
augustus van het betreffende jaar, zodat deze kunnen worden verwerkt als voorstel voor de vergadering en/of 
worden besproken op de Algemene Vergadering.   
 
Artikel 22  
Bestuur opbouw: 
De bestuursfuncties en de daarbij behorende taakomschrijvingen zijn vastgelegd in de bij dit Huishoudelijke 
Reglement behorende; Bijlage I. 
De bestuurssamenstelling is vastgelegd in de bijlage Samenstelling bestuur:  Bijlage II 
 
Artikel 23  
Baanreglement  en veiligheidsvoorschriften: 
Het op de schietaccommodatie van toepassing zijnde Baanreglement, behorend bij dit Huishoudelijk Reglement is  
vastgelegd in het Veiligheidsreglement.  
De Veiligheidsvoorschriften zijn vastgelegd in Veiligheidsreglement  
 
Artikel 24 
Commissie voor Beroep en Bezwaar: 
Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen een schriftelijke beslissing van het bestuur( hierna te 
noemen: de beslissing). 
Onder belanghebbende wordt verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij de beslissing is betrokken. 
De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt vier weken na dagtekening van de beslissing.  
 
Beslissingen waartegen bezwaar kan worden gemaakt betreffen (limitatief): 

• Royement,  
• Opzegging lidmaatschap, 
• Disciplinaire maatregelen. 

Allen zoals vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 
 
Er kan bij een beroep en of bezwaar, naast het Huishoudelijk Reglement, ook gebruik worden gemaakt van: 

• De regelen als vastgelegd in de Statuten; artikel 11: Beroep tegen opzegging en ontzetting. 
 
Bij alle procedures zal de vereniging zich laten vertegenwoordigen door de Commissie Beroep en Bezwaar.  
De kosten van het bijeenroepen van een Ledenvergadering bedraagt: €  250,00 
Het maken van bezwaar schorst de werking van de beslissing niet, noch schort deze op. 
  
Inhoud bezwaarschrift: 
In het bezwaarschrift vermeldt u in elk geval: 

• Uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer; 
• De datum waarop het bezwaar wordt ingediend (de dagtekening); 
• Een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht; 
• Uw argumenten waarom de beslissing onjuist is. 
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• De bezwaarmaker geeft, bij opzegging en ontzetting, als bedoeld in artikel 11 van de  

Statuten aan; 
- of dat er een behandeling door de Commissie van Beroep en Bezwaar en de Ledenvergadering wordt 

gevraagd. 
- of gebruik wordt gemaakt van uitsluitend de Commissie van Beroep en Bezwaar  

 
Het bezwaarschrift moet u ondertekenen. Indien mogelijk stuurt u een afschrift van de beslissing, waarop het geschil 
betrekking heeft mee. 
 
Adres 
U stuurt het bezwaarschrift naar: 
Het secretariaat van de Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg, 
ter attentie van; 
Commissie voor Beroep en Bezwaar 
J. Manger Catslaan 41 
3971 JM   Driebergen-Rijsenburg 
  
De Commissie: 

• De commissie wikkelt het bezwaar binnen een termijn van twee maanden af. 
• De commissie zal de bezwaar makende partij binnen deze termijn, mondeling of als mogelijk schriftelijke, 

horen. 
• De commissie zal zo nodig nadere informatie inwinnen bij andere partijen. 
• Mocht een periode van twee maanden onvoldoende blijken, wordt de bezwaar makende partij, veertien 

dagen voor het verstrijken van de termijn van twee maanden, met opgave van redenen, schriftelijk in kennis 
gesteld. 

 
De commissie komt tot een eenduidig advies dat wordt voorgelegd aan het bestuur. 
 
Het bestuur volgt het genomen besluit van de commissie, of de beslissing van de Ledenvergadering, rekening 
houdend met wettelijk vereisten, inclusief de maatregelen genomen en opgelegd door de dienst Bijzondere Wetten, 
Politie en de KNSA. 
 
Degene die bezwaar heeft ingesteld gaat akkoord met de beslissing van de Commissie voor Beroep en 
Bezwaar en/of de Ledenvergadering en accepteert dat een verdere bezwaarprocedure niet mogelijk is. 
 
De samenstelling van de Commissie: 

• De commissie bestaat uit drie leden. 
• De leden van de commissie worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. 
• De commissieleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. 

 
Artikel 25 
Vertrouwenspersonen: 
De vertrouwenspersonen zijn er voor leden die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: 

• agressie en geweld 
• discriminatie 
• seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten 
• pesten 

 
De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit: 

• Het verzorgen van eerste opvang van verenigingsleden of verenigingsvrijwilligers die zijn lastiggevallen en 
die hulp en advies nodig hebben. 

• Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is. 
• Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures. 
• Het desgewenst begeleiden, als een verenigingslid of verenigingsvrijwilliger de zaak aan de orde wil stellen 

bij de Commissie Beroep en Bezwaar of bij het bestuur van de schietvereniging. 
• Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator. 
• Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag. 
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• Het adviseren en ondersteunen van het bestuur van de schietvereniging bij het voorkomen van ongewenst 
gedrag. 

• Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag. 
• De vertrouwenspersonen gaan altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een 

geheimhoudingsplicht. 
 
Het heeft de voorkeur dat er binnen minimaal 2 vertrouwenspersonen aangesteld zijn. 
De vertrouwenspersoon of -personen wordt/worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. 
De vertrouwenspersoon of -personen wordt/worden benoemd voor een periode van 3 jaar. 
 
De vertrouwenspersonen kunnen persoonlijk benaderd worden of schriftelijk via : 
Het secretariaat van de Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg, ter attentie van; 
Vertrouwenspersonen 
J. Manger Catslaan 41 
3971 JM   Driebergen-Rijsenburg 
 
Artikel 26  
Slotbepalingen: 
a. In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het Bestuur. 
b. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten, dit Huishoudelijk Reglement en de genoemde daartoe 

behorende reglementen, voorschriften en richtlijnen te kennen, evenals alle verder wettig vastgestelde en/of 
behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen. 

c. Ieder lid wordt geacht de KNSA bepalingen, voorschriften en richtlijnen te kennen. 
d. Het Huishoudelijk Reglement en de daaruit voortvloeiende reglementen en richtlijnen worden vastgesteld door 

het bestuur en bekrachtigd door de Algemene Vergadering. 
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BESTUURSOPBOUW  SCHIETVERENIGING DRIEBERGEN-RIJSENBURG                                BIJLAGE I 
Wijzigingsdatum:  9 november 2015 
 
Het bestuur van de schietvereniging bestaat uit 9 leden, verdeeld over de navolgende posities met de daarbij 
behorende taken. 

 
Voorzitter 
Zijn of haar taak bestaat uit het verzorgen van;  
- het beleid en de organisatie 
- het actualiseren van de statuten, het  huishoudelijk reglement en de daarin genoemde bijlagen 
- het leiding geven aan bestuur en dagelijks bestuur 
- het onderhouden van de noodzakelijk externe contacten die een positieve bijdrage betekenen voor de 

vereniging 
 
Secretaris 
Zijn of haar taak bestaat uit het bijhouden van een adequate administratie, bestaande uit; 
- het behandelen van de inkomende en uitgaande  correspondentie, archivering enz. 
- het verzorgen van de verslaglegging van de bestuursvergaderingen en/of overleg met derden 
- het administratief beheren van de statuten, het reglement met bijlagen 
- het bijwerken van computerbestanden welke gerelateerd zijn aan zijn functie  
- het opstellen van het jaarverslag secretariaat 
 
Penningmeester 
Zijn of haar taak bestaat uit het bijhouden van een ordelijke en correcte boekhouding. 
De boekhouding  bestaat uit ; 
- het verzorgen van de lopende financiën 
- het verzorgen van een adequate en vereiste boekhouding, alsmede het opstellen van de jaarstukken, 
- het zorg dragen voor het financiële beleid en de financiële middelen 
- het opstellen van een meerjarige begroting ( 5 jaar) 
- het financieel verslag en begroting worden tijdens de jaarlijkse algemene voorjaarsvergadering aan de leden 

gepresenteerd 
 
Bestuurslid Veiligheid 
Zijn of haar taak bestaat uit: 
- het handhaven van de Veiligheid zoals beschreven in het veiligheidsreglement 
-  
- het samenstellen van en het leiding geven aan 

a. de groep veiligheidsfunctionarissen 
b. baliemedewerkers 

 
Bestuurslid Wapens en Munitie 
Zijn of haar taak bestaat uit;   
- het zorg dragen voor het wapenbeheer en wapenonderhoud en is verantwoordelijk voor de technische staat 

en veiligheid van de wapens 
- het kennis nemen van de Wet Wapens en Munitie, het KNSA vademecum en het ISSF reglement 
- de verenigingsverloven, de verloven blijven beschikbaar op de vereniging, het aanmelden van deze 

functionarissen bij de Stichting Beheer Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg 
- het samenstellen van en het leiding geven aan Verenigings Verlofhouders  
 
Bestuurslid Activiteiten (vacant) 
Zijn of haar taak bestaat uit de coördinatie van en het leiding geven aan;  
- de activiteiten commissie, waaronder vallen; 
- de te organiseren evenementen, Neviges, enz. 
 Opm. hieronder vallen niet de daarbij georganiseerde wedstrijden 
- de commissie promotie activiteiten 
- de taakgroep dagelijks onderhoud, waaronder valt 
- het inrichten en opruimen bij evenementen, afvoeren huisvuil, enz. 
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Bestuurslid Communicatie en Automatisering 
Zijn of haar taak bestaat uit de coördinatie van en het leiding geven aan; 

- het onderhoud en beheer van de Website 
- de groep publiciteit; bestaande uit: de Inslag en de website 
- de ledenadministratie ( in voorkomende gevallen gedelegeerd naar niet-Bestuurslid, die wel een 

verenigingslid is en de Bewerker-Verkrijgersovereenkomst getekend heeft 
- verzorgen van de roosters voor de barmedewerkers, de baliemedewerkers en de Vereniging Veiligheids 

Functionarissen en de Verenigings Verlof Houders 
 
Bestuurslid Trainingen (vacant) 
Zijn of haar taak bestaat uit de coördinatie van en het leiding geven aan;  
- de basistraining en toetsing van nieuwe leden 
- de toetsing van schietkwaliteiten van leden met een schietervaring, die in het bezit zijn van een verlof; leden 

van andere verenigingen, die in bezit zijn van een verlof 
- de jeugd trainersgroep 
- de trainersgroep volwassenen 
- commissie voorlichting schietsport 
 
Bestuurslid Wedstrijden 
Zijn of haar taak bestaat uit het leiding geven aan en de coördinatie van de wedstrijdcommissie; 
- het coördineren van verplichte interne wedstrijden, alle disciplines 
- het organiseren van externe wedstrijden 
- het opstellen van een jaarprogramma, zoals, AK, DK, NK. 
- het vaststellen van een noodzakelijk financieel budget 
- aansturing WOK functionarissen 
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BESTUURS samenstelling SCHIETVERENIGING DRIEBERGEN-RIJSENBURG             
BIJLAGE II 
Wijzigingsdatum:  9 november 2015  
 
Voorzitter  :  
Datum bekrachtiging bestuurstaak  : 14-04-2014 
Datum aanmelding Kamer van Koophandel  : 07-11-2012 
 
Secretaris  :  
Datum bekrachtiging bestuurstaak  : 04-04-2011 
Datum aanmelding Kamer van Koophandel  : 10-05-2011  
 
Penningmeester  :  
Datum bekrachtiging bestuurstaak  : 29-10-2012; herbenoemd: 09-11-2015 
Datum aanmelding Kamer van Koophandel  : 07-11-2012 
 
Bestuurslid Veiligheid :  
Datum bekrachtiging bestuurstaak  : 09-11-2015 
Datum aanmelding Kamer van Koophandel  : 10-12-2015 
 
Bestuurslid Wapens en munitie :  
Datum bekrachtiging bestuurstaak  : 09-11-2015 
Datum aanmelding Kamer van Koophandel  : 10-12-2015 
 
Bestuurslid Activiteiten : vacant 
Datum bekrachtiging bestuurstaak  :  
Datum aanmelding Kamer van Koophandel  :  
 
Bestuurslid Communicatie en Automatisering :  
Datum bekrachtiging bestuurstaak  : 09-11-2015 
Datum aanmelding Kamer van Koophandel  : 10-12-2015 
 
Bestuurslid Trainingen :  vacant 
Datum bekrachtiging bestuurstaak  :  
Datum aanmelding Kamer van Koophandel  :  
 
Bestuurslid Wedstrijden :  
Datum bekrachtiging bestuurstaak  : 10-11-2014 
Datum aanmelding Kamer van Koophandel  : 09-12-2014 
 
 
ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN 
  
     2011 2012 2013  2014 2015 2016  2017 2018 
 
Voorzitter :    14/4   **  
Secretaris : 4/4   14/4   **  
Penningmeester :  29/10   09/11     ** 
Bestuurslid Veiligheid :     09/11     ** 
Bestuurslid Wapens en Munitie :     09/11     ** 
Bestuurslid Activiteiten : vacant       
Bestuurslid Comm. en Autom. :     09/11 
Bestuurslid Trainingen : vacant       
Bestuurslid Wedstrijden :    10/11 
 
 
-  
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GEBRUIKSSCHEMA  ACCOMMODATIE                                                BIJLAGE  III 
Wijzigingsdatum:  Oktober 2014   
 
 
 
 
Openingstijden: 
 
De schietaccommodatie kent de volgende openingstijden en gebruikers: 
Overige openingstijden t.b.v. van wedstrijden en evenementen altijd in overleg met de stichting beheer en is 
afhankelijk van de beschikbaarheid. 
 
 
Dagdeel: Openingstijden: Gebruiker:   
 
Woensdagavond 19.00 uur tot 23.00 uur SV Driebergen-Rijsenburg 
    
Vrijdagavond 19.00 uur tot 23.00 uur SV Driebergen-Rijsenburg 
 
Zaterdagmorgen  09.00 uur tot 13.00 uur SV Driebergen-Rijsenburg 
 
 
 
Opmerking: 
Bij afwezigheid van zowel de bestuurder als de Verenigings Veiligheids Functionaris mag er niet geschoten worden. 
Wordt aan dit verbod geen gehoor gegeven dan zullen de in overtreding zijnde gebruikers worden uitgesloten van 
verder gebruik van de schietaccommodatie. 
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VEILIGHEIDSREGLEMENT 
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1. Algemeen 
 
 Het bestuur van de Schietvereniging SV Driebergen-Rijsenburg verplicht zich de veiligheid in en om de 
schietsportaccommodatie te allen tijde te waarborgen. 

 
 Ter handhaving van de veiligheid heeft één van de bestuursleden “Veiligheid” in portefeuille. 

 
 Het bestuurslid “Veiligheid” is belast met de volgende zaken: 

 
1. Gezamenlijk met Stichting Beheer, in overleg met de plaatselijke brandweer, opstellen en beheren van 

een calamiteitenplan, inclusief vluchtroutes, meldingen, enzovoorts. 
2. Aansturen en op de hoogte van de tijd brengen en houden van de Verenigings 

Veiligheidsfunctionarissen. 
3. Houden van toezicht op de correcte naleving van het Veiligheidsreglement. 

 
 
2. Functionarissen 
 

o Tijdens oefen- en trainingsmomenten kent de vereniging de volgende functionarissen: 
 

 Bestuurslid 
 Verenigingsbeheerder/ verenigingsverlofhouder 
 Baliemedewerker 
 Verenigings Veiligheidsfunctionaris (VVF) 
 Barbeheerder 
 Bedrijfshulpverlener (BHV’er) of EHBO’er 

 
 Verantwoordelijkheden functionarissen 
 
2.2 Het dienstdoende bestuurslid is namens het bestuur verantwoordelijk voor het  correct en veilig 

verlopen van het oefen- c.q. trainingsmoment en neemt, indien nodig, de uiteindelijke beslissing. Alle 
functionarissen zijn aan hem/haar  verantwoording verschuldigd. Bovendien is dit bestuurslid 
gemachtigd om  personen de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, dan wel te (laten) 
 verwijderen. 

 
o De verenigingsbeheerder is als verenigingsverlofhouder verantwoordelijk voor de uitgifte 

van munitie, verenigingswapens en, indien van toepassing, schietkaarten.  
 

o De Baliemedewerker draagt zorg dat iedere bezoeker (lid of Introducé) van de vereniging 
zich laat registreren in het presentie register. Bovendien deelt hij/zij de bezetting van de 
schietpunten in. 

 
2.4 De Verenigings Veiligheidsfunctionaris is verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheid op de 

schietbaan en op de schietpunten. 
 
2.5 De barbeheerder is verantwoordelijk voor de hygiëne in de kantine en ziet erop toe dat daar geen 

wapens en/of munitie aanwezig zijn. 
 
2.6 De BHV’er dan wel EHBO’er past bij een ongeval eerste hulp toe en assisteert  het dienstdoende 

bestuurslid bij calamiteiten of bij het uitvoeren van het ontruimingsplan. 
 
 
3. Veiligheidsregels 
 
 Bij afwezigheid van zowel de bestuurder als de Verenigings Veiligheidsfunctionaris mag er niet geschoten 
worden. 

 
 De attitude van een sportschutter dient voorbeeldig te zijn en mag geen aanleiding geven tot verwijdering 
dan wel schorsing. 
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 Iedere schutter (lid van de vereniging) dient de door hem of haar meegenomen introducé, te melden en zich 
te laten identificeren bij het dienstdoende bestuurslid. De introducé moet daarbij een geldig identificatiebewijs 
overleggen en van het nummer moet aantekening worden gemaakt in het introducéregister. 

 
 Een schutter dient een door hem of haar meegebrachte introducé tijdens het gehele verblijf in de 
verenigingslocatie te begeleiden en is voor deze introducé verantwoordelijk. 

 
 Iedere schutter dient alle elementaire en noodzakelijke vaardigheden zelfstandig te kunnen uitvoeren. Dit wil 
zeggen het kunnen nemen van de veiligheidsmaatregelen, de storingsreactie kunnen uitvoeren en de 
handelingen volgend op het commando “Start” en  “Stop, Stop, Stop” kunnen verrichten. 

 
 De veiligheid van medeschutters, baanofficials, toeschouwers en van de schutter zelf vereist een 
voortdurende en zorgvuldige aandacht in de omgang met het wapen en voorzichtigheid bij het zich verplaatsen 
daarmee over de schietbaan. Zelfdiscipline van iedereen is hierbij onontbeerlijk. 

 
 Wapens dienen, indien transport noodzakelijk is, te worden vervoerd met geopend grendelmechanisme, 
geplaatste kamervlag en met de monding van loop omhoog.  

 
 Iedere schutter is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van zijn/haar wapen. Het is niet toegestaan 
luchtcilinders te gebruiken waarvan de cilinder niet gecertificeerd veilig is gekeurd, dan wel de geldigheid van die 
certificering is verstreken 

 
 Wapens die niet in gebruik zijn, dienen te zijn opgeborgen in een daarvoor bestemde wapenruimte.  
 
 Niemand mag het wapen van een ander aanraken; dit mag uitsluitend worden opgepakt na uitdrukkelijke 
toestemming hiertoe van de eigenaar. 

 
 Beginnende schutters mogen uitsluitend schieten onder begeleiding van een daartoe bevoegde persoon. 

 
 Het gebruik van alcohol/drugs door een schutter en functionarissen, vóór en tijdens het schieten, is 
verboden. Gebruikers van medicijnen en stoffen die de schietveiligheid kunnen beïnvloeden, mogen niet aan 
schietoefeningen deelnemen. 

 
 Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen. 

 
 Onverpakte wapens zijn slechts toegestaan op het schietpunt en op de daartoe door de Verenigings 
Veiligheidsfunctionaris, aangegeven plaats. 

 
 Demonstraties van of met wapens, mogen uitsluitend op de schietpunten plaatsvinden. 

 
 De dienstdoende Verenigings Veiligheidsfunctionaris is een door het bestuur aangewezen persoon, en deze 
is als zodanig herkenbaar.  

 
 Men dient zich te onthouden van elke handeling die de veiligheid in gevaar kan brengen. 

 
 Iedereen die een overtreding van bovengenoemde punten of eventueel ander onveilig gedrag constateert, is 
verplicht de Verenigings Veiligheidsfunctionaris hiervan in kennis te stellen. 

 
 Het richten van een wapen op personen is ten strengste verboden. 

 
 Overtreding van één of meer der bovengenoemde punten kan leiden tot ontzegging van de toegang tot de 
schietbanen en/of de accommodatie. 

 
 In gevallen waarin dit  “Veiligheidsreglement” niet voorziet, beslist het bestuur, of de baanbeheerder c.q. de 
Verenigings Veiligheidsfunctionaris, namens het bestuur. 
 
 
4. Baanreglement 
 
 Algemeen 
 

o Schietbanen zijn overwegend gelijk qua gebruik. Daar waar er aanvullende, dan wel afwijkende 
bepalingen zijn, moet dit zijn verwoord in een apart voorschrift. 
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o Behoudens tijdens internationale wedstrijden, dient iedereen die zich op de schietbaan bevindt, de 

Nederlandse taal in woord en geschrift voldoende machtig te zijn. 
 
o Op de schietbaan en de schietpunten is roken en/of open vuur verboden, alsmede is het verboden 

om onverpakt eten en drinken voorhanden te hebben. 
 
Toezicht  
 

4.4 Op iedere schietbaan moet tijdens de uitvoering van schietoefeningen een door het bestuur van de 
vereniging aangestelde veiligheidsfunctionaris aanwezig zijn. De dienstdoende veiligheidsfunctionaris 
dient duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn. 

 
4.5 Instructies van de Verenigings Veiligheidsfunctionaris dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd. 

 
 Betreden van de baanzool 
 
4.6 Het betreden van de (schiet)baanzool of delen daarvan mag alleen via de daarvoor bestemde ingang en 

aanwezige paden geschieden. 
 
4.7 Het is verboden om zonder toestemming van de veiligheidsfunctionaris het terrein dat zich bevindt vóór 

de schietpunten te betreden. 
 

 Het commando “STOP, STOP, STOP” 
 
4.8 Op een schietbaan is iedereen die constateert dat de veiligheid in gevaar komt  verplicht “STOP, STOP, 

STOP” te roepen en moet als zodanig direct worden  opgevolgd. 
 
4.9 Na het NOOD-commando “STOP, STOP, STOP” in een acute noodsituatie dienen de schutters het 

vuren onmiddellijk te staken en worden er geen handelingen meer verricht. Iedereen dient te wachten op 
een navolgend commando. Het NOOD-commando kan door iedereen gegeven worden. 

 
4.10 Uitsluitend op bevel van de veiligheidsfunctionaris mag het wapen worden gehanteerd, het vuren worden 

hervat of het wapen worden ontladen. 
 
Gehoor- en oogbescherming 
 

4.11 Op schietbanen waar met vuurwapens wordt geschoten moet elke daar aanwezige persoon tijdens de 
schietoefeningen gehoor beschermende middelen dragen. 

 
4.12 Afhankelijk van de discipline (in het bijzonder bij de dynamische disciplines) dienen oog beschermende 

middelen te worden gedragen door de schutters. 
 

 Munitie 
 

4.13 Alleen die munitie mag worden gebruikt die is toegestaan in enige, door de KNSA gereglementeerde of 
erkende discipline. Bovendien is het slechts toegestaan herladen munitie te gebruiken, indien is herladen 
volgens de bijbehorende herlaadtabellen en indien de minimale en maximale kruitladingen niet zijn 
overschreden. 
 

 Hanteren van wapens 
 
4.14 Een wapen moet altijd zodanig behandeld worden alsof het geladen is. 
 
4.15 De loop van het wapen (monding) moet altijd in de veilige richting (namelijk naar de kogelvanger of veilig 

gebied) gehouden worden. 
 
4.16 Niemand mag het wapen van een ander aanraken; dit mag uitsluitend worden opgepakt na uitdrukkelijke 

toestemming hiertoe van de eigenaar. 
 
4.17 Een wapen oppakken ten behoeve van schietoefeningen (training) achter de schutters is altijd verboden. 
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4.18 Tijdens het schieten mag een schutter, met uitzondering van de daartoe bevoegde baanofficials, niet 
worden gestoord. 

 
4.19 Beginnende schutters mogen uitsluitend schieten onder begeleiding van een daartoe bevoegde persoon.  
 
4.20 Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen. 
 
4.21 Indien van toepassing dient vóór aanvang van het schieten, de zandkogelvanger stofvrij te zijn gemaakt 

en gecontroleerd te zijn op ricochetgevaar. 
 
4.22 Er mag uitsluitend geschoten worden vanuit de schietpunten voor de desbetreffende discipline. 
 
4.23 Op het schietpunt mag zich alleen de schutter bevinden; een uitzondering daarop kan worden gemaakt 

voor toezicht door een daartoe bevoegd persoon. 
 
4.24 Bij weigering van een schot moet het wapen 60 seconden met de loop  (monding) in de richting van de 

kogelvanger of veilig gebied worden gehouden. 
 
4.25 Zodra het signaal “STOP VUREN”  hetzij mondeling, hetzij door middel van een geluidssignaal (fluit) of 

door middel van een lichtsignaal door de veiligheidsfunctionaris is gegeven, dienen de schutters 
onmiddellijk het vuren te stoppen en bij het commando “ONTLADEN” onmiddellijk hun wapens volgens 
de procedures te ontladen. 

 
4.26 Het ontladen van wapens mag uitsluitend geschieden met de loop in de richting van de kogelvanger of 

veilig gebied. 
 
4.27 Het is verboden een geladen wapen uit de hand te leggen, met uitzondering van noodsituaties (zie 4.9).  
 
4.28 Het is niet toegestaan met een onverpakt wapen de schietbaan te verlaten. 
 
4.29 Het is verboden wapens onbeheerd op de schietpunt achter te laten. 
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BIJLAGEN 
 
 
 
I  Belangrijke telefoonnummers      (p.m.) 
 
II  Calamiteiten- en ontruimingsplan      (p.m.) 
 
III  Bestuursreglement conform Drank- en Horecavergunning   (p.m.) 
 
IV Uitvoeringsvoorschrift Veiligheidsfunctionaris 
 
V Begrippenlijst 
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Bijlage I 
  
Belangrijke telefoonnummers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ichting Beheer :  
 
 
Beheerder 
 
 
 
Verenigings Bestuur: 
 
Voorzitter   
 
 
 
Secretaris 
 
 
 
Penningmeester 
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Bijlage II 
 
Calamiteiten- en ontruimingsplan  
 
 
 
 
 

CALAMITEITENPLAN 
 

Stichting Beheer S.V. 
Driebergen – Rijsenburg 

 
 

2014 
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Calamiteitenplan 
 

Schietbaan complex 
S.V. Driebergen – Rijsenburg 

 
 

Naam   Stichting Beheer S.V. Driebergen – Rijsenburg 
 
Straat   J. Manger Catslaan  41 
 
Postcode – plaats 3971 JM Driebergen- Rijsenburg 
 
Telefoonnummer 0343-514484 
 
 
 
 
Beheerder 
 
Naam    
 
Straat    
 
Postcode – plaats  
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Woord vooraf. 
 
 
Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een 
calamiteit zo mogelijk te beperken. 
In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de te 
nemen maatregelen opgenomen. 
Hierdoor kan bij een eventueel optredende calamiteit doeltreffender 
worden gereageerd. 
 
 
 
Het calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de volgende 
type calamiteiten: 
 
 

 Brand 
 Gaswolk 
 Explosiegevaar 
 Bommelding 
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 Inhoudsopgave. 
 
1. Alarmnummers 
  1.1   Alarmnummers vereniging 
  1.2   Alarmnummers hulpverleningsdiensten 
 
2. Inrichting schietcomplex 
  2.1   Plattegrond terrein 
  2.2   Plattegrond gebouw 
 
3. Maatregelen bij brand 
  3.1   Algemeen 
  3.2   Alarmering 
  3.3    Brandinstructies 
  3.4   Ontruiming 
  3.5 
 
4. Maatregelen bij sirene alarm 
  4.1   Algemeen 
  4.2   Schuilen 
  4.3   Ontruimen 
 
5. Maatregelen bij explosiegevaar 
  5.1   Algemeen 
  5.2   Schuilen 
  5.3   Ontruiming 
 
6. Maatregelen bij bommelding 
  6.1   Melding 
  6.2   Maatregelen 
  6.3   Ontruimen 
 
7. Ontruimingsinstructies 
 
Bijlagen : A : Brandinstructie 
  B : Formulier ontvangen bommelding 
  C :  Ontruimingsplan 
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 Alarmnummers 

 
 Alarmnummers vereniging 

 
 
Beheerder    
Naam :    
Telefoonnummer :  
 
Penningmeester       
Naam :    
Telefoonnummer :  
 
Secretaris           
Naam :     
Telefoonnummer :  
 
 
Technische ondersteuning 
Naam :    
Telefoonnummer :  
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 Alarmtelefoonnummers hulpverleningsdiensten. 

 
 
 
Algemeen alarmnummer     : 112 
 
 
Bij geen gehoor 
- politie        : 0900-8844 
 
Waterbeheerder 
- Vitens        : 0800-0859 
 
Elektra-  en gasbeheerder 
-  Eneco        : 0800-9009 
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2. inrichting gebouwen 
2.1  Plattegrond  bedrijfsterrein 
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2.2 Plattegrond gebouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwezigheid hoeveelheid 
Gevaarlijke stoffen: 
 
Munitie in bunker 
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3. Maatregelen bij brand. 
 
3.1  Algemeen 
 
Aanwezigheid brandmeldinstallatie zonder doormelding 
Deze wordt gebruikt als meld en ontruimings installatie. 
 
Brandweerkluis aanwezig bij toegangshek en voordeur. 
 
3.2 In het pand is een automatisch branddetectiesysteem aanwezig 
 
Het systeem bestaat uit handbrandmelders / rookmelders 
 
Bij brand altijd de brandweer telefonisch informeren met de 
bijzonderheden over de brandsituatie. 
 

 Het juiste adres met plaatsnaam 
 Wat er brand 
 Zijn er slachtoffers. 

 
 
Tevens onderstaande personen informeren: 
 
Beheerder    
Naam :    
Telefoonnummer :  
 
Penningmeester       
Naam :    
Telefoonnummer :  
 
Technische ondersteuning 
Naam :    
Telefoonnummer :  



                                     Versie 14 oktober 2014  

 33 33 

 
3.3 Brandinstructies 
 
Naast de zorg voor een snelle melding en de veiligheid van de leden en 
bezoekers dient er bij een brand als volgt gehandeld te worden. 
 
1. Veiligheidsfunctionaris stelt zich op de hoogte van de situatie en 

neemt de coördinatie op zich. 
 - coördinatie vindt plaats vanuit de receptie / balie. 
 
2. Waarschuw personen in de omgeving van de brand. 
 - persoonlijk, of via de ontruimingsinstallatie 
 
3. Breng personen die gevaar lopen, in veiligheid 
 - algehele ontruiming van het gebouw 
 - maak geen gebruik van de invalide lift zorg ervoor dat  
   andere mobiele leden zorg dragen dat eventuele invalide 
    leden geholpen worden op weg naar het verzamel punt. 
 
4. Schakel eventueel aanwezige gas- en/of elektrische apparatuur in de 

omgeving van de brand ontdekt is of laat de gastoevoer en 
elektriciteit uitschakelen. 

 
5. Sluit alle deuren en ramen ( niet op slot ! ) 
 
6. Blus of laat blussen me de aanwezige blusmiddelen 
 - zorg voor de eigen veiligheid. 
 
7. Veiligheidsfunctionaris / baliemedewerker zorgt voor opvang 

brandweer. 
 Geef informatie over: 

- Wat brandt er ? 
- Waar brandt het ? 
- Is er ontruimd ? 
- Zijn er vermisten ? 
- Zijn er gevaarlijke stoffen ( munitie ) ? 
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3.4 Ontruimen. 
 
Indien noodzakelijk voor de veiligheid van de leden en bezoekers wordt 
het pand geheel ontruimd. 
Opdracht hiertoe kan gegeven worden door de veiligheidsfunctionaris / 
brandweer. 
Het signaal tot ontruiming wordt gegeven middels het ontruimings- 
installatie. 
 
De veiligheidsfunctionaris heeft de leiding over de ontruiming en handelt 
volgens de ontruimingsinstructie 9 hoofdstuk 7 ). 
 
4. Maatregelen bij sirene alarm. 
 
4.1  Algemeen 
Indien het waarschuwings- en alarmeringsstelsel van de regionale 
brandweer het vastgestelde signaal laat horen, wil dat zeggen, dat er gevaar 
dreigt, Meestal zal er sprake zijn van een gaswolk. 
 

Iedereen dient naar binnen te gaan 
Amen en deuren worden gesloten 
Ventilatie wordt afgezet 
De radio ( regionale omroep ) en de tv worden aangezet 

 
Via de radio ( regionale omroep ) en tv meldt de overheid zich en deelt 
mede wat er aan de hand is.  Tevens wordt vermeld hoe er gehandeld dient 
te worden. Dit kan zijn: 
 

Blijf binnen en wacht op einde alarmering ( schuilen ) 
Ontruim het gebouw en verplaats u naar een aangegeven locatie, op 
de aangegeven wijze  ( evacueren ) 
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4.2  Schuilen 
Indien er geschuild dient te worden komen het bestuur en 
veiligheidsfunctionaris onmiddellijk bij elkaar en nemen leiding over deze 
situatie op zich. 
De toestand is weer veilig als dit middels de Regionale Omroep of 
anderszins door de verantwoordelijk brandweer- of politiefunctionaris als 
zodanig is kenbaar gemaakt. 
 
4.3  Ontruimen 
Indien er ontruimd dient te worden neemt de veiligheidsfunctionaris de 
leiding op zich en handelt volgens de ontruimingsinstructie ( hoofdstuk 7 ). 
Het verplaatsen van de opvangplaats naar de door de overheid aangegeven 
locaties via aangewezen wegen geschiedt onder leiding van de politie. 
 
5.  Maatregelen bij explosiegevaar 
 
5.1  Algemeen 
Explosiegevaar kan ontstaan door een externe gaswolk of gaslekkage in het 
gebouw. In beide gevallen dient onmiddellijk de veiligheidsfunctionaris 
gealarmeerd te worden. In overleg met of in opdracht van de parate 
hulpverleningsdiensten kan besloten worden het gebouw te ontruimen of 
om in het gebouw te schuilen. 
 
5.2  Schuilen 
Indien er geschuild dient te worden komen het bestuur en 
veiligheidsfunctionaris onmiddellijk bij elkaar en nemen leiding over deze 
situatie op zich. 
De toestand is weer veilig als dit middels de Regionale Omroep of 
anderszins door de verantwoordelijk brandweer- of politiefunctionaris als 
zodanig is kenbaar gemaakt. 
 
5.3  Ontruimen 
Indien er ontruimd dient te worden neemt de veiligheidsfunctionaris de 
leiding op zich en handelt volgens de ontruimingsinstructie ( hoofdstuk 7 ). 
Het verplaatsen van de opvangplaats naar de door de overheid aangegeven 
locaties via aangewezen wegen geschiedt onder leiding van de politie. 
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6. Maatregelen bij bommeldingen 
 
6.1  Melding 
 
Telefonische melding 
Over het algemeen komen deze ruim voor de te nemen ontploffingstijd. 
Blijf rustig en probeer zoveel mogelijk te weten te komen. Noteer zoveel 
mogelijk van deze informatie op het formulier “Ontvangen  bommelding “. 

Bij ontruimen van het pand deze informatie MEENEMEN. 
 
Schriftelijke  melding 
Brief en/of kaart zo min mogelijk aanraken en, indien mogelijk, verpakken 
in een plastic hoes, zodanig dat de tekst door het plastic te lezen is. Dit 
dient ook te geschieden met de enveloppe. Noteren wie de brief en/of kaart 
hebben aangeraakt. Dit i.v.m. de vingerafdrukken. 
 
6.2  Maatregelen 
Degene die het bovenbedoelde telefoontje en / of brief met een 
bommelding heeft ontvangen, moet direct de politie en de 
veiligheidsfunctionaris inschakelen. Verder met niemand over de melding 
spreken. De veiligheidsfunctionaris alarmeert het bestuur. 
Veiligheidsfunctionaris en politie dienen te overleggen hoe ernstig de 
situatie is en of er ontruimd moet worden. 
Indien naar aanleiding van de bovengenoemde telefoontje een vreemd 
voorwerp/tas zonder eigenaar wordt aangetroffen: 
 
 

“ BLIJF ER DAN VAN AF “ 
 
 
 

6.3   Ontruimen 
Indien er ontruimd dient te worden neemt de veiligheidsfunctionaris de 
leiding op zich en handelt volgens de ontruimingsinstructie ( hoofdstuk 7 ) 
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Bij ontruimingen bij bommeldingen dient extra aandacht te worden besteed 
aan aanvullende instructies voor de leden: 
 

Een persoon of bestuurslid aanwijzen die als laatste het pand verlaat. 
Deze moeten beschikbaar blijven voor contact met de politie; 
Er is een locatie aangewezen ( zie plattegrond van het terrein ) waar 
de leden/bezoekers zich verzamelen na de ontruiming; 
Er moet iemand die goed met het pand bekend is beschikbaar blijven 
voor overleg met de politie en/of experts; 
Indien er een vreemd voorwerp is gezien, probeer dan de juiste plaats 
te onthouden. Dit geldt voor iedere medewerker, maar in het 
bijzonder voor hij/zij die als laatste de zaak controleert; 
Letten op en onthouden van afwijkende dingen die gebeuren zoals 
het open staan van de nooduitgang, langdurig afgesloten zijn van een 
toiletruimte e.d. (opschrijven). 

Altijd aanwijzingen door politie, brandweer en andere diensten gegeven, 
opvolgen. 
 
7. Ontruimingsinstructies 
 
De ontruiming geschiedt onder verantwoordelijkheid van de 
veiligheidsfunctionaris en volgens het vastgestelde ontruimingsplan. Het 
ontruimingsplan is als bijlage bij dit calamiteitenplan is gevoegd. 
 
De in het ontruimingsplan genoemde functionarissen voeren de in het plan 
genoemde taken uit.  Zij hebben hiertoe beschikking over de 
ontruimingsinstructies welke in het plan opgenomen zijn. 
 
Het signaal tot ontruiming wordt gegeven middels de slow whoop een 
akoestische alarmsignaal. 
 
Afhankelijk van de aard van het incident kan het gebouw geheel of 
gedeeltelijk moeten worden ontruimd. 
 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het actueel houden 
van het ontruimingsplan. 
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Persoonlijke brandinstructie 
 
Hoe te handelen bij ontdekking van brand ? 
 

Meld de brand! 
handbrandmelder inslaan  ( indien aanwezig ) 
meld brand bij de VVF er 
bel brandweer via 112 

 Bij de melding vermeldt u: 
het juiste adres met de plaatsnaam 
wat er brand 
zijn er slachtoffers? 

 
Waarschuw personen in de omgeving: 
door roepen en kloppen 
door telefoneren 
door in werking stellen alarmeringsinstallatie 

 
Doe de deuren achter u dicht 
dit om verspreiding van rook en hitte te voorkomen 
 
Breng personen die gevaar lopen in veiligheid 
achter rook – en brandwerende deuren 
maak geen gebruik van de invalidelift help de eventuele aanwezige 
invalide naar buiten. 
 
Blus indien mogelijk 
met de aanwezige blusmiddelen 
lees de gebruiksaanwijzing 
blus op afstand 

 
Zorg voor eigen veiligheid 
vermijd blootstelling aan rook en hitte 
indien ingesloten 
maak kenbaar waar u bent roepen, kloppen of per telefoon 
blijf laag bij de grond 
dicht deuren af met natte doeken 
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Zorg voor opvang brandweer / politie 
     Geef informatie over: 

Wat brandt er ? 
Waar brandt het ? 
Is er ontruimd ? 
Zijn er vermisten ? 
Zijn er speciale gevaren, bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen ? 
Zijn er bouwkundige gegevens over het pand ? 
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Formulier	“	Ontvangen	bommelding	“ 
 
Wees zoveel mogelijk ontspannen en blijf kalm !!!!! 
 
1.  Datum:……………………… 
 Tijd :…………………………. 
 
Letterlijke inhoud van het bericht: 
 
 
2. Vraag op vriendelijke ontspannen toon : 
 
- Wanneer springt de bom?   : 
- Heeft de bom een tijdmechanisme  : 
- Waar ligt de bom ?    : 
- Hoe ziet de bom eruit ?    : 
- Is de bom ergens in verstopt ?   : 
- Is het een explosieve bom ?   : ja / nee 
- Is het een brandbom ?    : ja / nee 
- Waarom doet u dit ?    : 
- Wie bent u ?     : 
-  Van wie en hoe heeft u dit gehoord ?  : 
 ( indien bericht uit 2e hand )  
 
3. Identificeer berichtgever. 
 a. Stem :  man / vrouw / kind 
 
 b. Spraak :  Langzaam / normaal / snel 
     afgebeten / ernstig / lachend 
     Hakkelend / lispelend / hees-schor 
     Nederlands / Frans / Duits / Engels 
 
4. Achtergrond geluiden. 
     Lachen / praten / schrijfmachine 
     Muziek / werkplaats / vliegtuigen 
     Verkeer / kinderen 
5. Bericht doorgegeven  : 
6. Bijzonderheden   : 
7. Formulier doorgezonden aan : 
8. Bericht opgenomen door  : 
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Ontruimingsplan 
 

Schietbaan complex 
S.V. Driebergen – Rijsenburg 

 
 

Naam:   Stichting Beheer S.V. Driebergen – Rijsenburg 
Straat:   J. Manger Catslaan  41 
Postcode – plaats : 3971 JM Driebergen- Rijsenburg 
Telefoonnummer : 0343-514484 
 
Beheerder 
Naam :    
Straat  :   
Postcode – plaats : 
Telefoonnummer : 
 
Penningmeester       
Naam :    
Telefoonnummer :  
 
Technische ondersteuning 
Naam :    
Telefoonnummer :  
 
Aantal leden :  wisselend 
Aantal bezoekers :  wisselend 
Eventueel personen die slecht ter been zijn : 3 
 
Ontruimingsplan aanwezig bij de balie. 
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Alarmering intern. 
 
De interne alarmering in geval van ontruiming geschiedt middels het 
akoestisch signaal “ slow whoop “ 
 
1. Taken veiligheidsfunctionaris / bestuur. 
 

U WORDT gewaarschuwd middels een in werking gestelde 
handbrandmelder of mondeling. 
INFORMEER wat er precies aan de hand is. 
ALARMEER afhankelijk van de aard van het incident de brandweer 
en/ of politie of laat deze alarmeren. 
BEGEEF u naar de balie. 
BESLIS of er ontruimd moet worden. 
LEG ALLE SCHIETPUNTEN STIL d.m.v. de 2 RODE knoppen bij 
de balie 
LAAT ALLE WAPENS ONTLADEN deze blijven op het schietpunt 
achter 
ZORG er voor dat dit gebeurt  
GEEF OPDRACHT TOT ONTRUIMING  activeer het akoestisch 
signaal  “ SLOW WHOOP “ 
GEEF leiding aan de ontruiming 
GEEF opdracht tot het uitdraaien lijst aanwezigen leden / bezoekers. 
GEEF opdracht aan de balie medewerker dat hij met de lijst op het 
verzamelpunt de namen controleert  
BEGIN indien van toepassing en mogelijk met de brandbestrijding. 
BALIE medewerker brengt verslag uit of alle leden / bezoekers het 
pand hebben verlaten. 
VEILIGHEIDSFUNCTIONARIS ontvangt de hulpdiensten en 
brengt verslag uit.	
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Bijlage III 
 
BESTUURSREGLEMENT ‘ALCOHOL IN SPORTKANTINES’ 
 
Preambule  
 
In overweging nemende dat: 
sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een 
bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’; 
in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer (in 
samenwerking met de Stichting Beheer), aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond; 
de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, 
hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt; 
het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van 
alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben; 
in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde 
vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; 
 
heeft het bestuur van SV Driebergen-Rijsenburg het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld dan 
wel laten bekrachtigen door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging 
 

Paragraaf 1 - Algemene bepalingen 

Artikel 1 - Begripsbepalingen  

 
1. Alcoholhoudende dranken: 

a. Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en 
gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. 

b. Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol. 
b. Sociale Hygiëne:  

Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars 
waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van 
alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk 
hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. 
Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de 
Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van 
technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting. 

Leidinggevenden: 
a. Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in 

het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig vermeld op de vergunning 
van de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-
werkzaamheden in de sportkantine. Wijzigingen in leidinggevenden binnen uw vereniging dient 
u via een formulier (link naar nog te ontwikkelen formulier) door te geven aan uw gemeente. 
Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Barvrijwilliger: 
Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. 
Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement. 

 

Artikel 2 - Wettelijke bepalingen 

 
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd: 
3 Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. 
4 Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen. 
5 De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper 

onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. 
6 Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid 

of zedelijkheid. 
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7 Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke 
staat van dronkenschap. 

8 Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of 
onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen. 

 

Artikel 3 - Vaststellen en wijzigen 

a. Het bestuur van SV Driebergen-Rijsenburg heeft het bestuursreglement ‘Alcohol in 
sportkantines’ vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door de Algemene Ledenvergadering 
van de vereniging.  

b. Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe 
drank- en horecavergunning. Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven drank- en 
horecavergunning in werking.  

 
 
Paragraaf 2 -  Sociaal Hygiënische bepalingen 

Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement 

 
a. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een 

leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die 
een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.  

b. Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van de sportvereniging of een kopie hiervan is aanwezig in 
de sportkantine.  

 

Artikel 5 - Huis- en gedragsregels 

a. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf 
meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken; 

b. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders  te gebruiken 
dan in de kantine of op het terras; 

c. Er wordt geen alcohol geschonken aan: 

Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun 
functie; 

d. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. 
Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen 
worden geweigerd.  

e. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% 
op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak 
als het kan een Bob-afspraak’.  

f. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen 
alcohol gedurende hun bardienst; 

g. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, en ‘meters bier’ zijn in de 
kantine niet toegestaan; 

h. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank 
gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank; 
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i. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende 
leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 

 

Artikel 6 - Openingstijden en schenktijden 

 
- De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning: 

Woensdag  19.00 tot 23.00, Vrijdag van 19.00 tot 23.00 en Zaterdag van 9.00 tot 13.00. 
- Op de volgende tijdstippen wordt conform de gemeentelijke verordening alcohol geschonken: 

Maandag tot zondag van 12.00 tot 24.00. (15.00 tot 24.00 als er uitsluitend jeugd activiteiten zijn) 
 

Artikel 7 - Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers 

 
Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld: 
Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud (advies NOC*NSF, wettelijke eis is 16 jaar); 
Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd; 
Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd; 
Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van 
minderjarige verenigingsleden). 
 
Een online instructie verantwoord alcoholschenken kunnen barvrijwilligers verkrijgen via de website van een 
sportbond of via www.nocnsf.nl/IVA . Daarnaast kan een ter zake deskundige ook een instructie geven aan 
barvrijwilligers. Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie 
gevolgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn. 

 

Artikel 8 - Voorlichting 

 
Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid 1, 2 en 3) en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de 
kantine opgehangen.  
Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze code staan 
regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.  
 

Artikel 9 - Handhaving, klachtenprocedure en sancties 

 
a. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter 

kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging. 
b. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de 

regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de 
verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn 
sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het 
bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de 
klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt 
het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht. 

c. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de 
gemeente. 
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Paragraaf 3 - Paracommercie-bepalingen 
 
Artikel 10 - Toegelaten horeca-activiteiten 
 

1. De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. 
bepaalde. De sportvereniging oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die 
worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privésfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-
leden. Het bestuur ziet hierop toe. 

 
2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die 

bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met 
inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde. 

 
3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten 

personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging 
binnen het kader van haar doelstelling. 

 
4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de inventaris 

(met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden 
verhuurd of ter beschikking worden gesteld. 

 
5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. 

andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10. 
 
 
Colofon 
 
Aangepast - Model Bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ 
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Bijlage IV 
  
Uitvoeringsvoorschrift Verenigings Veiligheidsfunctionaris 
 
 
1.  Algemeen 
 
De Verenigings Veiligheidsfunctionaris (VVF) is belast met en verantwoordelijk voor de veiligheid en het naleven 
van het Baanreglement. 
Aangekomen op de baan controleert de VVF meteen op orde, netheid en technische bruikbaarheid en geeft 
eventuele bijzonderheden door aan het dienstdoende bestuurslid en vult deze in op de VVF checklist/dag 
rapportage. 
De dienstdoende VVF is duidelijk als zodanig herkenbaar.  
Om redenen van efficiëntie kan de functie van VVF worden gecombineerd met die van Baancommandant. Het 
dragen van uiterlijke kenmerken wordt in dat geval gehandhaafd. 
Indien de VVF dit wenselijk acht, kan hij/zij zich laten assisteren, om zo de veiligheid te garanderen. 
De VVF dient vrij zicht te hebben op alle schietpunten. 
De VVF dient kennis te hebben van het Calamiteitenplan. 
De VVF moet de veiligheidsmiddelen en eventuele andere middelen kunnen hanteren, zoals een brandblusser en 
schakelingen in de elektriciteitsvoorziening.  
De VVF moet de EHBO-kist tot zijn beschikking hebben en tevens in staat zijn deze te gebruiken. 
 
 
2. Voorbereidingen 
 
De VVF dient op de hoogte te zijn van de algemeen geldende veiligheidsregels, het Veiligheidsreglement en het 
Baanreglement. 
De VVF moet uitleg kunnen geven over de inrichting van de schietbaan en/of de werking en de bediening van de 
daar opgestelde apparatuur. 
De VVF dient op de hoogte te zijn van de bijzonderheden van de schietbaan. 
De VVF is op de hoogte van de te voeren commando’s ten aanzien van veiligheid en de daaraan gekoppelde 
acties. 
De VVF dient kennis te hebben van de universele commandovoering op de schietbaan. 
 
 
3. Veiligheidsinstructie 
 

• De VVF dient er, vóór aanvang van het schieten, voor te zorgen dat iedere aanwezige op de baan 
bekend is met de voor die schietbaan geldende veiligheidsbepalingen. 

o Het betreden van de baanzool vóór de schietpunten is alleen toegestaan met toestemming 
van de VVF. 

o Iedereen die de schietbaan betreedt, dient zich te melden bij de VVF. 
o De VVF dient, indien de accommodatie daarin niet voorziet, een plaats aan te wijzen waar 

niet gebruikte wapens en uitrusting kunnen worden neergelegd. 
  
 
4. Coördinatie en activiteiten gedurende de schietactiviteiten 
 

1.2 De VVF is gedurende de activiteiten op de schietbaan aanwezig, houdt toezicht op het naleven van de 
veiligheidsregels en handhaaft de voorschriften en reglementen. 

1.3 Bij overtreding van de reglementen, corrigeert hij/zij en heeft hij/zij, indien nodig, de bevoegdheid om 
overtreders te laten verwijderen. 

1.4 Wanneer een schutter handelingen verricht die in strijd zijn met de veiligheid, moet de VVF het schieten 
onderbreken! 

1.5 De VVF is belast met het in goede banen leiden van de bezetting van de schietpunten. 
1.6 De VVF dient te zorgen voor orde en discipline op de baan. 

 
 
5 Einde schieten 
 

1.1 Tijdens het opruimen van de schietbaan houdt de VVF toezicht op het naleven van de 
veiligheidsregels. 
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1.2 Na afloop controleert de VVF de baan en rapporteert hij/zij eventuele bijzonderheden aan het 
dienstdoende bestuurslid en vult deze in op de VVF checklist/dag rapportage. 

1.3 Nadat de VVF de schietbaan in orde heeft bevonden, meldt hij/zij dat bij het     dienstdoende 
bestuurslid, onder vermelding van eventuele bijzonderheden en vult deze in op de VVF 
checklist/dag rapportage. 

1.4 De VVF verlaat als laatste de baan. 
1.5 De VVF dient steeds bedachtzaam te zijn op de  “3 – O‘s”: 

 
• Onoplettendheid 

• Onvoorzichtigheid 

• Ondeskundigheid 
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Bijlage V 
 
Begrippenlijst 
 
 
Verenigings Veiligheidsfunctionaris (VVF) Functionaris, aangesteld door het bestuur van de 

schietsportvereniging, belast met en verantwoordelijk voor de 
handhaving van de veiligheid op de schietbaan tijdens oefen- en/of 
trainingsactiviteiten 

 
Baancommandant Functionaris, benoemd door de wedstrijd commissie van een 

wedstrijdevenement, verantwoordelijk voor het correct, volgens het 
KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, dan wel de ISSF-
reglementen, laten verlopen van een schietsportdiscipline door het 
geven van de juiste commando’s 

 
Barbeheerder  Door het bestuur van de schietsportvereniging benoemde persoon 

die bardiensten verricht conform de Drank- en Horecavergunning 
 
Calamiteitenplan/ontruimingsplan Door het bestuur, in samenwerking met de brandweer opgesteld 

plan dat in werking treedt bij calamiteiten. De aanwijzingen uit dit 
plan dienen gevolgd te worden. Dit plan dient regelmatig te worden 
geoefend 

 
  
 


