Vereniging van Unilever Scherpschutters
Opgericht 9 juni 1966 Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 13-8-1966 Nr. 101
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie onder Nr. 2220
Secretariaat V.v.U.S. Postbus 9510 3007 AM Rotterdam ING NL86INGB0003146219
Uitleg bij de lidmaatschapsaanvraag

Januari 2016.

Je ontvangt een aanvraag formulier voor lidmaatschap van de vereniging te samen met de statuten, huishoudelijk- en het
veiligheidsreglement.
Het aanvraag formulier voor lidmaatschap bestaat uit verschillende onderdelen; een algemeen persoonsgegevens gedeelte,
enkele algemene achtergrond vragen en een eigen verklaring.
De eigen verklaring gaat wat dieper in over persoonlijke omstandigheden en psychische gezondheid.
De ingevulde formulieren dien je in te leveren met 1 pasfoto en inschrijfgeld van € 80,00 (bedrag D).
Na enkele weken ontvang je een aanvraagformulier VOG (verklaring omtrent het gedrag). Deze dien je via de gemeente van
uw woonplaats in te laten vullen (hier zijn kosten aan verbonden).
De retour ontvangen VOG dien je in te leveren bij de secretaris. Nu moet je ook de KNSA kosten (bedrag B en C) voldoen;
je registratie bij de KNSA wordt aangevraagd. De Koninklijke Schutters Associatie (KNSA) is de schietsportbond waar
iedere sportschutters lid van moet zijn.
Je bent nu als aspirant van harte welkom op onze schietdagen.
Een aspirant-schutter (ouder dan 16 jaar) mag alleen aan klein kaliber oefeningen deelnemen.
Je krijgt een aspirant boekje (en badge) uitgereikt waarin je iedere keer dat je deelneemt aan oefeningen dit laat noteren door
de veiligheidsfunctionaris en/of trainer.
Het aspirant maatschap loopt minimaal tot 6 maanden na afgifte van het aspirant boekje.
Na deze tijd kan je een aanvraag doen voor het lidmaatschap van de vereniging.
Hierna zal je een uitnodiging voor een gesprek met het bestuur ontvangen. Tijdens dit gesprek zal het lidmaatschapsboekje
(en badge) aan je worden uitgereikt, indien jouw aanvraag is goedgekeurd door het bestuur. Per post ontvang je later de
contributie factuur (bedrag A).
Gedurende het aspirant maatschap en het eerste jaar gewoon lidmaatschap mag je alleen gebruik maken van klein kaliber (cal
.22LR) wapens.
Samenstelling contributie bedrag:
A: contributie
dit is een evenredig deel vanaf de uitreiking van het aspirantenboekje (per week).
B: contributie K.N.S.A.
lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie. Hiervan ontvangt u het blad "Schietsport".
C: kosten voor aanvraag van het lidmaatschap van de K.N.S.A.
Met de licentie, uitgereikt door de K.N.S.A. kunt u aan alle nationale- en internationale wedstrijden deelnemen.
Deze wedstrijden worden aangemeld in de Schietsport. Tevens is deze licentie nodig bij het aanvragen c.q.
verlengen van een vuurwapen verlof.
D: kosten voor de aanvraag van het lidmaatschap van de V.v.U.S.
E: kosten voor het aanvragen van een VOG
Voor nieuwe aspiranten die al in het bezit zijn van een lidmaatschap van de KNSA vervallen punt B, C en E
Voor 2016 zijn de bedragen als volgt;
A: contributie V.v.U.S.
€ 187,50 (of x/52 deel daarvan)
B: contributie K.N.S.A.
€ 42,50 (na 1 juli €21,25 voor een half jaar)
C: inschrijfgeld K.N.S.A.
€ 35,00
D: inschrijfgeld V.v.U.S.
€ 80,00
E: kosten VOG aanvraag
€ 24,55 (digitale aanvraagkosten)
Voor elk volgend jaar bestaat de contributie uit punt A (deze wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering V.v.U.S.)
en punt B (wordt vastgesteld door de K.N.S.A.).
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Aanmeldingsformulier en Eigen Verklaring voor het lidmaatschap van de

Vereniging van Unilever Scherpschutters
Ondergetekende geeft hierbij de wens te kennen om toe te treden als lid van de Vereniging van Unilever Scherpschutters en
verklaart hiermee:
1. onderliggende formulieren volledig en naar waarheid in te vullen.
2. kennis te hebben genomen van de statuten en reglementen van de vereniging en deze in acht te zullen nemen;
3. de in de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie te zullen voldoen voor 1 december van het voorafgaande verenigingsjaar (huishoudelijk reglement
artikel 6.1.1). Bij toetreding in de loop van het jaar zal de resterende contributie binnen 2 weken na ontvangst van de factuur worden voldaan;
4. bekend te zijn met de bepaling, dat de opzegging van het lidmaatschap alleen kan geschieden tegen het einde van het kalenderjaar met een termijn van tenminste
2 maanden (dus voor of op 1 november).
5. na één jaar lidmaatschap moet ik een aanvraag indienen (WM3) voor een verlof tot het voorhanden hebben van een schietwapen (WM26).
(indien ik niet in aanmerking kom voor dit verlof, dan zeg ik mijn lidmaatschap per direct op)

Achternaam

:

Voornamen (voluit)

:

Straat

:

Pc + Woonplaats

:

Roepnaam:

Geb. datum en plaats :
Beroep

:

In dienst van

:

Telefoon (06 / thuis) :
KNSA nummer

:

Land:

e-mail:
Verlof (WM26) nummer:

Klantnr.:

(Kopie van het verlof en bijlage inleveren bij het bestuur)

Burger Service Nummer

:

Lidmaatschap andere SV:
(Naam vereniging en KNSA nr. vereniging)

Geïntroduceerd door:
(plaats)

(datum)

(handtekening, voor minderjarigen moet de ouder, voogd of verzorger mede ondertekenen)

Aantekeningen bestuur:
Voorzitter

:

Vice-voorzitter

:

Secretaris

:

Penningmeester :
Bestuurslid

:

Bestuurslid

:

Soort legitimatiebewijs: _______________________
Nummer: ___________________________________
In het bezit van: E.H.B.O. / B.H.V.
Inschrijfgeld VvUS betaald: €
Datum:
Aspirant lidmaatschapboekje uitgereikt op:
Datum:
VOG ontvangen op:
Inschrijfgeld KNSA betaald: €
Datum:
Contributie KNSA betaald: €
Datum:
-
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Eigen Verklaring van: _______________________________
De Schietsportvereniging van Unilever Scherpschutters verzoekt u een aantal vragen te beantwoorden omtrent uw
persoonlijke omstandigheden en uw psychische gezondheid. Het ingevulde formulier zal worden opgenomen in uw
persoonlijk dossier. U wordt geacht de vragen naar waarheid in te vullen; relevante informatie achterhouden kan
gevolgen hebben voor uw lidmaatschap. Bij positieve antwoorden (een “ja”) kunt u een toelichting geven in een
persoonlijk gesprek met een bestuurslid van de vereniging.
Hoe bent u in contact gekomen met onze schietsportvereniging?
_______________________________________________________________________________________________
Wat zijn uw motieven om het lidmaatschap bij onze schietsportvereniging aan te vragen?
_______________________________________________________________________________________________
Kent u één of meerdere leden van onze schietsportvereniging?
Ja / Nee
Zo ja, dan graag namen vermelden.
_______________________________________________________________________________________________
Heeft u zich ooit aangemeld bij een andere schietsportvereniging?
Ja / Nee
Zo ja, bent u daar toen lid geworden?
Ja / Nee
Zo ja, bij welke schietsportvereniging bent u toen lid geworden?
_______________________________________________________________________________________________
Zo nee, waarom niet?
_______________________________________________________________________________________________
Hebt u enige ervaring in de omgang met vuurwapens?
Ja / Nee
Zo ja, welke vuurwapens en waar hebt u deze ervaring opgedaan?
_______________________________________________________________________________________________
Bent u ooit in aanraking geweest met politie of justitie?
Ja / Nee
Zo ja, wanneer en voor welk feit?
_______________________________________________________________________________________________
Verkeert u in criminele kringen?
Ja / Nee
Zo ja, in welke relatie staat u tot mogelijke criminelen?
_______________________________________________________________________________________________
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Is ooit bij u een psychiatrische diagnose vastgesteld, zoals een psychotische stoornis, bipolaire
stoornis, depressieve stoornis, posttraumatische stress-stoornis, autisme, ADHD of
een persoonlijkheidsstoornis?

Ja / Nee

Bent u ooit opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek of een verslavingsinstelling?

Ja / Nee

Heeft u wel eens overmatig alcohol of drugs gebruikt, zodanig dat dit tot problemen
leidde, zoals agressie?

Ja / Nee

Gebruikt u medicatie vanwege een psychiatrische aandoening, of gebruikt u anderszins
medicatie die van negatieve invloed zou kunnen zijn op de concentratie of
het oordeelsvermogen?

Ja / Nee

Zijn thans stressvolle omstandigheden in uw leven gaande, zoals een relatiebreuk,
ontslag of schuldenlast?

Ja / Nee

Krijgt u gedachten aan de dood als u onder druk wordt gezet of tegenslag moet verduren?

Ja / Nee

Heeft u een traumatische ervaring gehad waardoor u onder stressvolle omstandigheden
sterk emotioneel zou kunnen reageren?

Ja / Nee

Zou u zichzelf omschrijven als een eenling?

Ja/ Nee

Vindt u het moeilijk om anderen te vertrouwen?

Ja / Nee

Zeggen anderen wel eens van u dat u opvliegend bent, of extreem in uw uitlatingen?

Ja / Nee

Verliest u makkelijk uw zelfbeheersing of wordt u snel boos?

Ja / Nee

Zijn er medische omstandigheden die van belang zijn om te melden voor het lidmaatschap
van onze vereniging omdat die wellicht de beoefening van de schietsport kunnen belemmeren?
Zo ja, welke?

Ja / Nee

(bijvoorbeeld: Parkinson, epilepsie, bepaald medicijngebruik)

_______________________________________________________________________________________________
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Zijn er, mede gelet op het feit dat hier met vuurwapens en munitie wordt omgegaan, feiten of
omstandigheden waarvan u redelijkerwijs kunt veronderstellen dat het bestuur daarvan
(eventueel vertrouwelijk) kennis behoort te hebben?
Ja / Nee
Zo ja, welke?
_______________________________________________________________________________________________
Ondergetekende verklaart hiermee op de hoogte te zijn dat antwoorden in strijd met de waarheid gegeven,
ontzetting uit het lidmaatschap tot gevolg kan hebben.
Plaats : _________________
Datum : _________________

Naam: _____________________________________________

Handtekening: _______________________________________

Aanmeldingsformulier en Eigen Verklaring besproken met:
Plaats : Rotterdam
Datum : ________________
Voorzitter V.v.U.S.

Naam en Handtekening: _______________________________________

Secretaris V.v.U.S.

Naam en Handtekening: _______________________________________
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