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Algemene informatie over de schietsport en de vereniging 

De schietsportvereniging Scherpschutters Veghel (SSV) is opgericht op 24 september 1962 

en heeft als doel de gelegenheid bieden tot het beoefenen van de schietsport. Uiteraard met 

inachtneming van de geldende wettelijke voorschriften. Onze vereniging is erkend en 

aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA). 

 

Alle aspiranten en leden van de vereniging worden bij de KNSA geregistreerd als 

sportschutter en ontvangen een officiële KNSA pas als bewijs van die registratie. De KNSA 

heeft een WA-verzekering tegen ongevallen op de schietbaan voor schutters die zelf niet 

voldoende verzekerd zouden zijn en een rechtsbijstandsverzekering voor verenigingen. 

Tevens ontvangen alle sportschutters het KNSA maandblad “Schietsport”. 

 

De vereniging maakt gebruik van een moderne schietbaan met een 25-meterbaan en een 

100-meterbaan, gelegen in het Prins Willem-Alexander sportpark te Veghel en is gelegen 

aan het zandpad tegenover Vorstenbosscheweg 3 in Veghel.  

Op de 100-meterbaan wordt geschoten met groot en klein kaliber geweer. Op de 25 

meterbaan wordt geschoten met handvuurwapens, klein kaliber geweer en historische 

wapens.  

 

 

Lid worden van SV Scherpschutters Veghel? 

De schietsport is in Nederland nog immer populair. Circa 4.000 à 5.000 personen melden 

zich jaarlijks bij een schietsportvereniging omdat zij geïnteresseerd zijn in de beoefening van 

de schietsport en in het daaraan onlosmakelijk verbonden lidmaatschap van een 

schietsportvereniging. 

Eenieder die de schietsport wil beoefenen, kan het lidmaatschap van onze vereniging 

aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen per e-mail of uzelf melden bij het dienstdoend 

bestuurslid op de accommodatie tijdens een van onze verenigingsuren. 

 

Bent u nog niet in het bezit van een KNSA-schutterslicentie? 

Door het bestuurslid zal wat over de vereniging en de schietsport worden verteld en zal de 

geinteresseerde kort gevraagd worden naar de achtergrond van zijn/haar interesse. Als er 

een klik is, zal de geïnteresseerde in de gelegenheid worden gesteld met een kleinkaliber-

pistool te ervaren wat schieten met een vuurwapen inhoudt. Vanaf dat moment wordt het 

potentieel lid aangeduid als introducé. 
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Informatie voor aspiranten 

Indien gewenst zullen wij de introducé voorzien van de benodigde papieren, waarmee een 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan worden aangevraagd bij uw gemeente. Zodra u 

het VOG heeft ontvangen, kunt u een afspraak maken voor het aanmeldingsgesprek. 

 Naar dit gesprek brengt u het VOG, uw legitimatiebewijs en 4 pasfoto’s mee. 

 

Bent u wèl reeds in het bezit van een KNSA-schutterslicentie?  

Met het bestuurslid kan direct een afspraak worden gemaakt voor het aanmeldingsgesprek. 

 naar dit gesprek brengt u uw legitimatiebewijs, 4 pasfoto’s, uw KNSA-pas en een 

kopie van uw privé-verlof mee. 

 

 

Aanmeldingsgesprek 

Schietsportverenigingen kennen een uitgebreide zorgvuldige ballotage. Anders dan bij de 

meeste andere sportverenigingen is het bij schietverenigingen van belang om 

onverantwoordelijke personen te weren, vanwege het gebruik van vuurwapens en de 

daaraan verbonden veiligheids-risico’s. 

 

Tijdens het kennismakingsgesprek - dat wordt gevoerd met minimaal twee bestuursleden - 

wordt vooral gevraagd naar de motieven van de geïnteresseerde voor het lidmaatschap van 

een schietvereniging. Waarom bent u geïnteresseerd in de beoefening van de schietsport? 

Op welke wijze bent u in aanraking gekomen met de schietsport? Waarom heeft u uw keuze 

op onze vereniging laten vallen? Bent u al eerder lid geweest van een schietsportvereniging?  

 

Naast deze, op de schietsport en de vereniging gerichte vragen, is het goed ook tijdens het 

eerste kennismakingsgesprek meer persoonlijke zaken  van het potentiële lid aan de orde te 

stellen. Heeft u al meer sporten beoefend? Wat is uw beroep? Wat is uw gezinssituatie? 

Waar bent u woonachtig? Enzovoorts.  

 

Op die wijze krijgt het verenigingsbestuur een algemene indruk van het potentieel lid en zijn 

of haar beweegredenen. In dat gesprek kan het bestuur tevens meer over de vereniging zelf 

vertellen, zoals  over de wijze waarop de schietsport wordt beoefend, welke disciplines 

worden beoefend en over de regels die op de vereniging van toepassing zijn. Na een 

aanmeldingsgesprek besluit het bestuur of het een goed gevoel heeft bij het potentieel lid en 

of u al dan niet als aspirant wordt toegelaten tot de vereniging.  

Indien het potentieel lid als aspirant wordt geaccepteerd, dan wordt deze vanaf dat moment 

aangeduid als aspirant en zal door het bestuur een KNSA schutterslicentie worden 

aangevraagd (vanaf dat moment is de aspirant ook contributie-plichtig). 

Na de verwerking van de aanmelding door de KNSA, ontvangt het verenigingsbestuur de 

KNSA-licentie voor de aspirant en zal een schietregister en een bewijs van aanmelding door 

de vereniging worden aangemaakt. Deze bescheiden kunnen vervolgens bij het dienstdoend 

bestuurslid op de accomodatie tijdens verenigingsuren worden opgehaald. 
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Informatie voor aspiranten 

LET OP: Zolang een potentieel lid nog géén KNSA schutterslicentie heeft ontvangen, mag er 

per 12 maanden maximaal drie (3) keer als introducé met vuurwapens worden geschoten. 

De vereniging zal dit nauwgezet registreren. 

Zodra u aspirant bent en in het bezit van uw KNSA schutterslicentie en bewijs van 

aanmelding kunt u op verenigingsavonden gewoon komen schieten.  

 

Aspiranten worden geacht een introductiecursus te volgen. Deze introductiecursus bestaat 

uit minimaal vier (4) lessen, overeenkomstig het model introductiecursus KNSA. Deze lessen 

worden in principe tijdens verenigingsuren en op de eerste zaterdag van de maand gegeven. 

Aan het eind van de introductiecursus volgt een “proeve van schietveiligheid”. De trainer zal 

beoordelen of de aspirant over voldoende kennis en vaardigheid beschikt om zelfstandig als 

sportschutter te mogen schieten. De trainer zal het verenigingsbestuur hierover informeren 

en adviseren. 

Een vrijstelling voor de introductiecursus wordt uitsluitend afgegeven aan ervaren 

sportschutters, dit ter beoordeling van het bestuur. Aspiranten die weliswaar bedreven zijn in 

het gebruik van vuurwapens maar niet in het kader van de schietsport, komen voor deze 

vrijstelling in principe niet in aanmerking. 

 

Gedurende de aspirantenperiode neemt het bestuur van de vereniging een besluit omtrent 

het wel of niet toelaten van de aspirant als (definitief/volwaardig) lid; het bestuur zal u 

hierover per e-mail informeren. 

 

 

Definitief/volwaardig lidmaatschap 

Na minimaal zes maanden (introductie- en aspirantenperiode) kan het potentieel lid als 

definitief/volwaardig lid worden toegelaten. Pas vanaf dat moment gaat de wettelijke termijn 

van 12 maanden in, voordat het nieuwe verenigingslid een eigen vuurwapen mag 

aanschaffen. Let wel: voor de aanvraag van het eerste vuurwapen geldt: 

- minimaal een jaar gewoon lidmaatschap bij de vereniging (aansluitende 

lidmaatschappen bij andere schietverenigingen tellen mee), 

- minimaal 18 schietbeurten verricht in de 12 maanden voorafgaande aan de aanvraag, 

- minimaal 5 wedstrijden geschoten voor de interne verenigingscompetitie in de 12 

maanden voorafgaande aan de aanvraag, en  

- dat het aan te schaffen type vuurwapen past in een olympische discipline 

 

 

Overige informatie 

Voor de actuele openingstijden en meer informatie, zoals met welke vuurwapens door 

introducés en gedurende de eerste jaren van uw KNSA licentie mag worden geschoten, 

verwijzen wij u graag naar onze website: www.scherpschutters.nl 

Leden wordt verzocht op deze web-site een eigen inlogcode aan te vragen, waardoor ze 

toegang krijgen tot extra informatie. 
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Informatie voor aspiranten 

Contributie 

Aspiranten en leden zijn verplicht jaarlijks de voor hen geldende contributie en KNSA 

afdracht te betalen.  

 contributie is verschuldigd per verenigingsjaar, dit loopt van 1 november t/m 31 

oktober; betaling kan uitsluitend door middel van automatische incasso 

 na inschrijving worden het inschrijfgeld, de KNSA-bijdrage en de contributie voor het 

gehele resterende eerste jaar in één betaling direct na de inschrijving geïncasseerd 

 vanaf het tweede lidmaatschapsjaar wordt er per jaar of per kwartaal geïncasseerd, 

zoals bij inschrijving aangegeven 

 incasso’s vinden normaal gesproken plaats rond 1 november voor de jaarincasso. 

Voor degenen die per kwartaal betalen, zijn de andere incassodata 1 februari, 1 mei 

en 1 augustus. 

 u dient er voor zorg te dragen dat de incasso succesvol kan verlopen 

 als een incasso is misgelopen dan wordt u daarvan per email op de hoogte gebracht.\ 

 na een achterstand van een kwartaal kan er alleen nog per jaar betaald worden 

 indien u bij herhaling niet aan uw betalingsverplichting voldoet, kunt u conform de 

statuten uit het lidmaatschap ontzet worden 

 

Bent u lid van meerdere schietverenigingen? Dan hoeft u de KNSA afdracht slechts bij één 

van die verenigingen te betalen. De hoogte van de KNSA afdracht wordt vastgesteld door de 

KNSA; de contributie aan SV Scherpschutters wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene 

Vergadering.  

 

Deze zijn voor het jaar tot 1 november 2016 verhoogd naar: 

 

Type lid

Contributie 

aan SSV KNSA afdracht

Contributie 

totaal

Senior lid 143,00€            42,50€              185,50€            

Senior gezinsschutter 99,00€              37,50€              136,50€            

Juniorschutter A (18-20 jaar) 143,00€            22,00€              165,00€            

Juniorschutter B (t/m 17 jaar) 53,00€              17,00€              70,00€               

 

Bovenop deze contributie wordt, na acceptatie als aspirant, éénmalig het inschrijfgeld 

à € 50,00 ingehouden. Bij aanmelding bent u verplicht tot tekening van een automatisch 

incasso formulier ten behoeve van de betaling van deze gelden. Zonder automatische 

incasso kunt u geen lid worden. 

 

Mocht u nog vragen hebben dan is het bestuur altijd bereid om deze te beantwoorden. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht, verblijven wij met vriendelijke groet, 

 

 

Het bestuur van SV Scherpschutters, Veghel 


