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AANMELDINGSFORMULIER/EIGEN VERKLARING (en toelichting) 
 

ASPIRANT 
SCHIETSPORTVERENIGING  Diana ‘85 

 
1ste Kennismakingsgesprek (datum): Naam bestuurslid: 

 
 
Ondergetekende verzoekt te worden toegelaten als aspirant van de 
Schietsportvereniging SV Diana 85  en 

 
• vult daartoe het onderliggende formulier volledig in;  
• verklaart de statuten en reglementen van de vereniging te hebben ontvangen; 
• verklaart zich strikt te zullen houden aan alle voor de leden van de vereniging geldende regels; 
• zal het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld en contributie voldoen per maand per automatische 

incasso 
 

 

ALGEMENE PERSOONSGEGEVENS 
 

1. Achternaam  

2. Voornamen (eerste voluit)  

3. Geboorteplaats/geboorteland  

4. Geboortedatum  

5. Geslacht M V     

6. Adres en woonplaats (incl. postcode) 
 

 

7. Telefonisch bereikbaar thuis (+ kengetal)  

8. E-mailadres  

9. Beroep  

10. Nationaliteit  

11. Origineel van het legitimatiebewijs getoond? JA NEE 

12. Zo ja, soort legitimatiebewijs en nummer   

13. Originele en recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor het lidmaatschap van 
een schietvereniging, overgelegd?  
 
(alleen van toepassing indien de desbetreffende persoon niet beschikt over een verlof tot het 
voorhanden hebben van een vuurwapen) 

 
 

JA 

 
 

NEE 
 

14. Kopie geldig verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen overgelegd? 
(indien van toepassing) 

 
JA 

 
NEE 

15. KNSA-licentienummer (indien van toepassing)  



 

 

 

16. Voor welk soort lidmaatschap wenst u in aanmerking te 
komen: 

 

* indien van toepassing: toelichting s.v.p. 
 

Gewoon lid JA NEE 
Junior-lid JA NEE 
Contributieve schutter elders * JA NEE 

17. Hoe bent u in contact gekomen met deze 
schietsportvereniging? 
 
 
 
 

 
 

18. Hebt u enige ervaring in de omgang met vuurwapens?  
Zo ja, welke vuurwapens en waar hebt u deze ervaring 
opgedaan? 
 
 
 
 

 

19. Kent u een of meerdere leden van de schietvereniging?  
Zo ja, dan graag namen vermelden. 
 
 
 
 

 

20. Heeft u zich ooit aangemeld bij een andere schietsport-
vereniging? 

 
JA 

 
NEE 

21. Zo ja, bent u daar toen lid geworden? JA NEE 

22. Zo ja, bij welke vereniging bent u toen lid geworden? 
 
 
 
 

 

23. Zo nee, waarom niet? 
 
 
 
 

 

24. Wat zijn uw motieven om het lidmaatschap van een 
schietsportvereniging aan te vragen? 
 
 

 
 
 
 

25. Bent u ooit in aanraking geweest met politie of justitie? JA NEE 

26. Zo ja, wanneer en voor welk feit? 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
EIGEN VERKLARING 

 

 
De Schietsportvereniging Diana ‘85 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.  
 

1.  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 

2. Zijn er lichamelijke aandoeningen of beperkingen die van belang zijn om te 
melden, die wellicht de beoefening van de schietsport zouden kunnen 
belemmeren?  

 
JA 

 
NEE 

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

 
JA 

 
NEE 

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

 
JA 

 
NEE 

5. 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 

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

 
JA 

 
NEE 

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

 
JA 

 
NEE 

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

 
JA 

 
NEE 

9. Zou u zichzelf omschrijven als een eenling? JA NEE 

10. Vindt u het moeilijk om anderen te vertrouwen? JA NEE 

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

 
JA 

 
NEE 

12. Verliest u makkelijk uw zelfbeheersing of wordt u snel boos? JA NEE 

 
Ondergetekende verklaart het aanmeldingsformulier en de Eigen Verklaring naar waarheid te hebben ingevuld en 
verklaart tevens ermee op de hoogte te zijn dat antwoorden die in strijd met de waarheid zijn gegeven, 
ontzetting uit het lidmaatschap tot gevolg kunnen hebben.  
 
Ondergetekende verklaart tevens akkoord te gaan met de verwerking van de persoonsgegevens, zoals die op het 
aanmeldingsformulier en de eigen verklaring door betrokkene zijn ingevuld. 

 
Naam: 
 

 



 

 

     
    Datum:                                                                                                 Handtekening: 
 
 
 
 

 

 
Toelichting aanmeldingsformulier en eigen verklaring; overeenkomst verwerking persoonsgegevens 

 
Algemeen 

[Diana ’85 is, onder inschrijfnummer 4670, als lid aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 

Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (‘KNSA’). De KNSA behartigt in Nederland de belangen van alle bij haar 

aangesloten schietsportverenigingen (‘Verenigingen’). Daarnaast vertegenwoordigt KNSA de schietsport op nationaal 

niveau onder andere richting diverse overheden en ministeries (VWS, Veiligheid & Justitie en Defensie) en de nationale 

sportkoepel NOC*NSF, maar ook binnen Europa bij de European Shooting Confederation (ESC) en wereldwijd bij de 

International Shooting Sport Federation (ISSF) en de Muzzle Loaders Associations International Confederation(MLAIC).  

 

Het lidmaatschap van de KNSA bestaat voor alle Verenigingen en hun leden (dus ook voor een individueel lid (u) van 

Diana ‘85 uit een pakket voorzieningen, zoals een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, de toezending van het 

bondstijdschrift “Schietsport” en de organisatie van en mogelijkheid tot deelname aan wedstrijden, competities en andere 

(sociale) activiteiten. In dit verband verzamelen en gebruiken (‘verwerken’) zowel KNSA als Diana ‘85 

persoonsgegevens van alle aspiranten, aspirant-leden en leden.  

 

Aanmelding als aspirant, aspirant-lidmaatschap en lidmaatschap: totstandkoming van een overeenkomst 

Als u lid wilt worden van Diana ‘85 dient u zowel het aanmeldingsformulier als de eigen verklaring volledig in te vullen, te 

ondertekenen en aan Diana ‘85 te doen toekomen. 

 

Op het moment dat u als aspirant/aspirant-lid/lid tot Diana ‘85 wordt toegelaten, wordt u eveneens bij de KNSA 

aangemeld. Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring komt daarom niet alleen tussen u 

en Diana ‘85, maar ook tussen u en de KNSA een overeenkomst tot stand (‘Overeenkomst’). Op basis van deze 

Overeenkomst, in de vorm van het ondertekende aanmeldingsformulier en de ondertekende eigen verklaring, komen u, 

KNSA en Diana ‘85 overeen, dat het KNSA en Diana ‘85 toegestaan is om:   

 

(1) gedurende de looptijd van uw aspirant-tijd; maar ook  

(2) gedurende het (eventuele) aspirant-lidmaatschap en/of het (eventuele) lidmaatschap; en  

(3) gedurende een zekere periode na afloop van enige vorm van aspirantschap of lidmaatschap 

 

uw persoonsgegevens, zoals door u verstrekt via het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring, alsmede verkregen van 

derden te verwerken en/of te gebruiken om de overeenkomst uit te kunnen voeren, de bovengenoemde activiteiten te 

kunnen organiseren en te verwerken in het kader van andere gerechtvaardigde doeleinden en belangen van de KNSA en 

de Verenigingen. 

 

Algemene verordening gegevensbescherming  

KNSA en Diana ‘85 zijn gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG), die aan verwerking van 

persoonsgegevens door organisaties, zoals de KNSA en SV Diana ‘85 strenge eisen stelt. De persoonsgegevens worden 

door KNSA en Diana ‘85 dan ook enkel gebruikt in het kader van door de KNSA en Diana ‘85 geformuleerde doeleinden 

en binnen de grenzen van de AVG en overige relevante wet- en regelgeving. 

 

Informatiebrochure 

Transparantie is één van de belangrijkste pijlers van de AVG. De KNSA heeft daarom een Informatiebrochure [“Privacy 

binnen de KNSA en de bij haar aangesloten schietsportverenigingen”] ontwikkeld. Deze heeft tot doel u te informeren over 

de doeleinden en de wijzen waarop KNSA en Diana ‘85 persoonsgegevens verwerken. Uit de Informatiebrochure volgt 

onder meer welke verwerkingen, van welke gegevens, voor welk doel en door wie zal plaatsvinden, hoe uw gegevens 

worden beveiligd, hoe lang de gegevens worden bewaard en als er sprake is van een eventuele verstrekking aan derden, 

ook aan welke derden. Verder volgt uit de Informatiebrochure op welke rechten u zich, als betrokkene bij de verwerking 

van persoonsgegevens, kunt beroepen. De Informatiebrochure zal bij de aanmelding aan u worden overhandigd. Door 

ondertekening van deze overeenkomst verklaart u de Informatiebrochure te hebben ontvangen. 

  

Wijzigingen  

De Verenigingen en KNSA zullen de inhoud van deze overeenkomst (het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring) 

van tijd tot tijd evalueren en, indien (wettelijk) noodzakelijk, wijzigen of aanvullen. Door ondertekening stemt u in met de 

doorvoering van dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen. 

 



 

 

Ingang en looptijd 

De Overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring. De 

looptijd van de Overeenkomst is gelijk aan de looptijd van het (aspirant) lidmaatschap, alsmede gedurende vijf (5) jaar na 

afloop daarvan. U, de KNSA en Diana ‘85 doen afstand van het recht op vernietiging, opzegging of ontbinding van deze 

Overeenkomst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Huishoudelijk reglement S.V. DIANA ’85 
Datum laatste wijziging: 15-12-2018 

 

Art. 1.0  

Dit reglement dient ter aanvulling van de statuten om de huishoudelijke zaken van 

            de vereniging te omschrijven en vast te stellen. 

Art 2.0  

De contributie is vastgesteld bij oprichting van de vereniging. Wijziging in de hoogte 

            van de contributie en de betaalwijze kan alleen bij meerderheid van stemmen tijdens 

            een algemene ledenvergadering. 

Art. 2.1  

Leden met een achterstand in de betaling van de contributie van meer dan 3 maanden 

             hebben geen stemrecht in de vergaderingen van de vereniging.  

Art. 3.0  

Openingstijden van de schietbaan: 

 Zondag: van 10.00 uur tot 12.00 uur Gecombineerd Lucht en Klein-kaliber 

 Maandag: van 19.30 uur tot 22.00 uur Lucht 

 Woensdag: van 19.30 uur tot 22.00 uur Gecombineerd Lucht en Klein-kaliber 

Art.3.1  

Openstelling van het clubgebouw: 

 Zondag van 10.00 uur tot 12.00 uur 

 Maandag van 19.30 uur tot 22.00 uur 

 Woensdag: van 19.30 uur tot 22.00 uur 

Art. 4.0  

In het gehele clubgebouw is een rookverbod van kracht.  

Art. 4.1  

Op de schietbanen dient men zich rustig te gedragen. 

            De veiligheid in en om het clubgebouw staat voorop. Richt nooit op mens of dier ook 

            al is men er van overtuigt dat het wapen ongeladen is. 

            In en om het clubgebouw dient men zich zodanig te gedragen dat het: 

            A: Niet storend of aanstootgevend is voor de andere clubleden of gasten van onze 

                 vereniging. 

            B: Niet storend is voor de schutters op de schietbaan 

Art.4.2  

In het gehele gebouw zijn de algemene veiligheid en gedragsregels van kracht. 

Art.4.3  

In onderling overleg wordt de bardienst geregeld (alleen voor en door personen die 

overeenkomstig de horeca vergunning van de Gemeente Emmen hiertoe gerechtigd zijn). 

            In onderling overleg wordt het schoonhouden van het clubgebouw en directe  

            omgeving van het clubgebouw geregeld. 

Art.5.0  

Voor algemeen gebruik heeft de vereniging de beschikking over verschillende 

            luchtgeweren en lucht pistolen ingericht voor het schieten op 10 meter schietbanen. 

            Voorts heeft de vereniging de beschikking over verschillende klein-kaliber geweren en  

            pistolen ingericht voor het schieten op 12 meter schietbanen. De verenigingswapens  

            mogen niet individueel worden afgesteld. 



 

 

 

Art.6.0  

Alle leden zijn verplicht lid te worden van de K.N.S.A. 

Art 7.0  

Een lid die een wapen verlof willen hebben moeten uiteraard voldoen aan de 

            wettelijke regeling “wapens en munitie”. Daarnaast moet het lid voldoen aan de 

            regelgeving van de vereniging. De bevindingen van de door de vereniging aangestelde 

beoordelingscommissie zijn bindend of het lid al- dan niet voor een verlof in aanmerking 

komt. De beoordelingscommissie bestaat uit 3 bestuursleden. 

Art.8.0  

  Het is ten strengste verboden alcoholhoudende consumpties te nuttigen of drugs te 

            gebruiken voordat men gaat schieten, of na gebruik van alcohol of drugs de 

            schietbaan te betreden. 

            Nadat men het schieten heeft beëindigt is het verplicht de eigen wapens zowel 

            luchtwapens alsook klein-kaliber wapens, proefkaarten en de patroonhulzen op- en 

            vóór de schietbalie op te ruimen. De verenigingswapens (luchtwapens) worden in het 

            wapenrek geplaatst. De klein-kaliber wapens van de vereniging worden uitgegeven 

            door een daarvoor bevoegd persoon. De ontvanger tekent voor ontvangst in het 

            daarvoor bestemt register. Na het schieten levert de schutter terstond het 

            verenigingswapen in bij het daarvoor bevoegd persoon. Het bevoegd persoon tekent 

            voor ontvangst het register af. 

Art.9.0  

Een schietbeurt die afgestempeld wordt in het ”Register van schietoefeningen en 

wedstrijden” bestaat uit minimaal 25 schoten. 

Art. 9.1  

Om in aanmerking te komen voor een vuurwapen verlof gelden de volgende regels: 
• Schietoefeningen met een luchtwapen onder begeleiding van een bestuurslid. 

• Het bestuurslid bepaald wanneer het verantwoord is met een vuurwapen te schieten. 

• Het schieten met een vuurwapen onder begeleiding van een bestuurslid. 

• 18 schietoefeningen afgestempeld in het onder Art. 9.0 genoemd register 

• 1 jaar lid van S.V. DIANA ’85 

• De eindbeoordeling voor een verlof vind plaats door de beoordelingscommissie. 

• De beoordelingscommissie bestaat uit 3 bestuursleden. 

Art. 10.  

Wijzigingen van persoonlijke aard zoals woonadres, E-mail adres, telefoonnummer  

en dergelijke zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 maand nadat er een wijziging 

 heeft plaatsgevonden schriftelijk doorgeven aan S.V. DIANA ’85. 

Art. 11  

Het bestuur bestaat uit 3 personen (het dagelijks bestuur) en 2 overige bestuursleden. 

Bestuursleden treden na 3 jaar af. De bestuursleden kunnen zich voor een volgende periode 

van 3 jaar of korter herkiesbaar stellen. Van de bestuursleden kunnen er per keer maximaal 3 

aftreden (1 van het dagelijks bestuur en 2 overige bestuursleden). 

 

 
 

 



 

 

 

 

Algemene veiligheid en gedragsregels 
S.V. DIANA ’85 

Datum laatste wijziging: 01-01-2019 

 

Algemeen lucht en klein kaliber: 
• Bij de schietsport staat veiligheid voorop. 

• In het belang van alle schutters en leden  zijn er daarom veiligheidsregels opgesteld waaraan alle 

schutters en leden zich dienen te houden. 

• Elk wapen dat ter hand wordt genomen moet als geladen worden beschouwd. 

• Het wapen wordt naar en van het schietpunt ongeladen vervoerd. 

• Het laden en ontladen van een wapen geschied uitsluitend op het schietpunt hierbij zorgt de schutter er 

voor dat de loop altijd richting de kogelvanger is gericht. 

• Het zich omdraaien, of het verlaten van het schietpunt met een geladen wapen is niet toegestaan. 

• Breng de vinger pas aan de trekker wanneer het wapen volledig op het doel is gericht. 

• Een schutter mag tijdens het schieten niet worden gestoord. Uitzondering hierop is de 

baancommandant of trainer. 

• Het demonstreren van een wapen op de schietbaan is niet toegestaan. 

• Het richten met een geladen of een ongeladen wapen op enig ander doel dan de schietschijf is niet 

toegestaan. 

• Het is niet toegestaan te schieten met een wapen of munitie waaraan veranderingen zijn aangebracht 

die bij gebruik de veiligheid van de schutter of andere schutters in gevaar kunnen brengen. 

• Het ter hand nemen van een wapen zonder toestemming van de eigenaar is niet toegestaan. 

• Als een wapen voor direct gebruik is geladen en gespannen mag de schutter het wapen nimmer 

loslaten of neerleggen. 

• Het dragen van gehoorbescherming op de schietbaan waar op dat moment ook met vuurwapens wordt 

geschoten is verplicht. 

 

Extra voor klein kaliber: 
• Een schietbeurt wordt onder geen voorwaarde aangevangen of voortgezet zonder de aanwezigheid van 

de baancommandant. 

• De aanwijzingen van de baancommandant dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd. 

• Bij weigering van het wapen; eerst 30 seconden wachten alvorens het wapen te ontladen en de 

weigeraar uit te nemen. Hierbij het wapen uitsluitend in de richting van het doelgebied houden. Bij 

twijfel de baancommandant waarschuwen. 



 

 

 

Lidmaatschap en contributieregeling 
S.V. DIANA ’85 

Datum laatste wijziging: 13-01-2023 

 

De eerste 6 maanden van een nieuw lidmaatschap is een lid aspirant lid (conform het K.N.S.A-

Model). 

Voor het lidmaatschap is geen inschrijfgeld verschuldigd. In plaats daarvan moet een nieuw lid 3 

maanden contributie vooruit betalen. Indien het nieuwe lid binnen 3 maand na de inschrijving zijn 

lidmaatschap opzegt volgt er geen restitutie van de reeds betaalde contributie. 

 
• De contributie voor senioren (18 jaar en ouder) bedraagt € 15,00 per maand voor één schietdiscipline. 

• De contributie voor junioren (12 tot 18 jaar) bedraagt € 10,00 per maand voor één schietdiscipline.  

• Voor elke extra schietdiscipline wordt de contributie met € 0,50 verhoogd. 

 

S.V.Diana`85 hanteert als regel dat elk verenigingslid aangesloten dient te zijn bij de K.N.S.A. 

 

De contributie voor het lidmaatschap van de K.N.S.A. wordt steeds in november voor het volgende 

jaar door de leden aan de vereniging betaald. De leden krijgen hiervoor een aparte rekening 

toegestuurd. De vereniging zorgt voor betaling aan de K.N.S.A. De contributie kan per maand, per 

kwartaal of per jaar betaald worden, indien men per maand betaald moet de contributie voor het einde 

van de maand zijn voldaan. Indien men per kwartaal betaald moet de contributie voor het eind van de 

eerste maand van het kwartaal zijn voldaan. Indien men per jaar betaald moet de contributie voor het 

eind van de eerste maand van het jaar zijn voldaan. 

 

Er is op één uitzondering na geen recht op terugbetaling van de betaalde contributie. Bij overlijden 

van een lid zal op aanvraag van de erfgenaam of diens vertegenwoordiger eventueel te veel betaalde 

contributie worden terugbetaald. 

 

Als betaaldatum geldt de datum waarop de contributie op de rekening van S.V. DIANA ’85 is 

bijgeschreven. 

De voorkeur voor het betalen van de contributie gaat uit naar digitale overschrijving op de 

bankrekening van de vereniging: 

 

S.V. DIANA ’85 IBAN:  NL 10 INGB 0005931390 
Postbus 2197   
7801 CD  
Emmen 
 

Donaties en sponsoring: 
Het is mogelijk om de vereniging te sponsoren (ook externen). 

Het is mogelijk om donateur te worden voor € 5,00 per maand. 
 

Let op: Het bovengenoemde is enkel een vereenvoudiging van de geldende regels omtrent het 

schieten bij een schietvereniging. Op de webpagina onder ‘downloads’ zijn de volledige documenten 

te vinden. 
 


