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BALLOTAGE 

 

Artikel 1. 

1. Voordat een ballotage plaatsvindt, dient het bestuur ten minste veertien dagen tevoren de 

aangemelde personen met hun pasfoto en persoonsgegevens op het daartoe bestemde 

publicatiebord te plaatsen. Voor herintredende leden, die indertijd zelf hun lidmaatschap 

hebben opgezegd geldt dit niet, maar zal er wel een intakegesprek plaatsvinden. 

2. De ballotagecommissie bestaat uit ten minste drie (3) bestuursleden en kan per bijeenkomst 

wisselend van samenstelling zijn. 

 

VEILIGHEIDSCURSUS 

 

Artikel 2. 

1. De aspirant-leden en herintredende leden dienen de verplichte veiligheidscursus te volgen voor 

zowel pistool als geweer. 

2. De junior- en aspirant-leden mogen uitsluitend onder (bege)leiding van een door het bestuur 

aangesteld bevoegd instructeur met een klein kaliber wapen aan schietoefeningen deelnemen, 

met dien verstande, dat zij, die nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt, uitsluitend met 

een klein kaliber geweer aan schietoefeningen mogen deelnemen.  

3. Van het onder lid 2 gestelde kan het bestuur ontheffing verlenen indien het junior- of aspirant-

lid de verplichte veiligheidscursus met goed gevolg heeft doorlopen met uitzondering van de 

juniorleden, die nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt. In die gevallen dient de 

begeleiding een lid te zijn, die in het bezit is van een verlof tot voorhanden hebben van een 

vuurwapen. Zie verder het schietreglement. 

 

LIDMAATSCHAP 

 

Artikel 3. 

1. Van een lidmaatschap is slechts sprake, wanneer een aspirant-lid na een jaar definitief is 

geballoteerd en deze de veiligheidscursus met goed gevolg heeft doorlopen. 

2. Wanneer na een lidmaatschap van ten minste 2 jaar de C-medaille is behaald, dan wel een 

proeve van bekwaamheid bij een bevoegd instructeur is afgelegd (zie verder het 

schietreglement), kan het betreffende lid een groot kaliber wapen via de te volgen wettelijke 

procedure aanschaffen. 

3. Indien een aspirant-lid van een andere schietvereniging overkomt of tevens lid van de K.S.V. 

“Rotterdam” wordt, diegene verlofhouder is en voldoet aan het gestelde onder artikel 2 lid 3, 

kan deze gebruik maken van een vuurwapen tijdens schietoefeningen en wedstrijden. Diegene 

dient dan hoofdlid van de vereniging te zijn, tenzij er in het laatste geval sprake is van een 

bestuurslidmaatschap elders. 
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DONATEURS EN INTRODUCÉS 

 

Artikel 4. 

1. Ieder lid, erelid, lid van verdienste, gezins- en studentenlid heeft het recht van introductie van 

personen. 

2. Donateurs en introducés mogen tot de sociëteit worden toegelaten, met dien verstande, dat 

voor introducés nog geldt, dat wanneer zij tevens de schietbanen willen betreden, zij een 

geldig legitimatiebewijs dienen te overleggen en duidelijk zichtbaar de introducébadge te 

dragen. In alle gevallen dienen zij zich te registreren in het daartoe bestemde register. 

3. Deelneming door donateurs aan schietoefeningen en interne wedstrijden kan slechts drie keer 

per kalenderjaar en uitsluitend onder (bege)leiding van een bevoegd instructeur, verlofhouder 

of verenigingsverlofhouder. De laatste kan hiervoor een verenigingswapen beschikbaar 

stellen, met inachtneming van het onder lid 5 gestelde. 

4. Een introducé kan slechts drie keer per kalenderjaar worden toegelaten en uitsluitend 

deelnemen aan schietoefeningen en interne wedstrijden onder (bege)leiding van het 

introducerende lid, erelid, lid van verdienste, gezins- of studentenlid. 

 

5. Een introducé mag gebruikmaken van een wapen van het introducerende lid, met dien 

verstande, dat deze uitsluitend gebruik kan maken van een licht kaliber wapen, zijnde niet 

semi-automatisch. Een introducé mag ook gebruikmaken van een verenigingswapen, met dien 

verstande, dat deze uitsluitend gebruik kan maken van een licht kaliber wapen, zijnde niet 

semi-automatisch. 

6. Op het schietpunt kan voor een schietoefening uitsluitend één introducerend lid en één 

introducé aanwezig zijn. 

7. Het introducerende lid draagt persoonlijk de verantwoordelijkheid voor alle handelingen van 

de introducé. 

8. De algemene vergadering en het bestuur kunnen, in alle gevallen, aan bepaalde personen het 

betreden van het complex verbieden. 

 

VERENIGINGSVERLOFHOUDERS 

 

Artikel 5. 

Het bestuur stelt verlofhouders aan, die verenigingswapens en munitie mogen uitgeven aan diegenen, 

die de verplichte veiligheidscursus met goed gevolg hebben doorlopen en/of nog geen vuurwapen en 

dus ook geen munitie in hun bezit (mogen) hebben. 

 

VERENIGINGSWAPENS 

 

Artikel 6. 

De K.S.V. “Rotterdam” heeft een aantal luchtdruk-, klein en groot kaliber wapens.  

De luchtdrukwapens kunnen de aspirant-leden direct gebruiken, de klein kaliber wapens na het met 

goed gevolg doorlopen hebben van de veiligheidscursus en de groot kaliber wapens na het behalen van 

de C-medaille dan wel na het afleggen van een proeve van bekwaamheid (zie ook artikel 3). Van de 

gebruikers wordt verwacht dat zij met de nodige zorgvuldigheid met de wapens omgaan. Alle wapens 

zijn compleet met de bijbehorende richtmiddelen. Bij de vuurwapens zijn de pistolen met 

patroonhouder en de geweren integraal met schietriem, handstop, schietjas en schiethandschoen. 

Munitie dient door de leden zelf te worden aangeschaft. De wapens zijn wedstrijdwapens, die voldoen 

aan de bepalingen van het technisch regelement van de K.N.S.A. en de I.S.S.F.. 

Een ieder, die met een verenigingswapen wil/mag schieten, moet na het inschrijven in het uitleenboek 

en voor het in gebruik nemen nagaan of het wapen met toebehoren in goede staat zijn. Elke schade of 

het ontbreken van toebehoren moet onmiddellijk worden gemeld aan een verenigingsverlofhouder, een 



 - 4 - versie okt. 2015 

lid van de geweer- of pistoolcommissie of een bestuurslid. Ook defecten, die tijdens het gebruik 

optreden, dienen onverwijld te worden gemeld. Na het inleveren van het wapen moet het uitleenboek 

weer worden afgetekend. Wanneer bij controle van de wapens mocht blijken dat er schade aan het 

wapen is of dat toebehoren ontbreken, wordt degene die het betreffende wapen volgens het 

uitleenboek het laatst heeft gebruikt, voor de reparatie respectievelijk voor de aanschaf van nieuwe 

toebehoren, financieel aansprakelijk gesteld. Het eigenmachtig verstellen van de richtmiddelen is niet  

toegestaan.  

 

INSTRUCTEURS 

 

Artikel 7. 

1. Het bestuur stelt een of meerdere instructeurs aan, die tot taak hebben invulling te geven aan 

de verplichte veiligheidscursus voor aspirant-leden. 

2. De instructeurs dienen in het bezit te zijn van een trainersdiploma van de K.N.S.A. 

3. Zij leggen rechtstreeks verantwoordelijkheid af aan het bestuur. 

4. Mede op basis van hun advies wordt een aspirant-lid wel of niet toegelaten als lid. 

 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 

Artikel 8. 

1. Een ieder is verplicht zich aan de geldende veiligheidsvoorschriften te houden en bij 

overtreding door een ander diegene daarop attent te maken. 

2. Niemand mag een vuurwapen, dat niet zijn persoonlijk eigendom is ter hand te nemen, zonder 

tevoren daartoe toestemming van de eigenaar te hebben verkregen. 

3. Het is verboden om wapens onbedekt in de sociëteit voorhanden te hebben. 

4. Iedere deelnemer aan schietoefeningen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn handelingen 

en de eventuele gevolgen daarvan. Zie verder het schietreglement. 
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MAATREGELEN EN BEROEPEN 

 

Artikel 9. 

Elke overtreding van het in het artikel 8 gestelde dan wel niet dadelijk opvolgen van eventuele 

aanwijzingen of attent maken daarop of het zich niet houden aan de binnen de vereniging geldende 

normen en waarden of omgangsvormen is strafbaar en kan leiden tot een door het bestuur vast te 

stellen uitsluiting, schorsing of boete. 

Hierbij kunnen de volgende maatregelen en beroepen van toepassing zijn: 

1. Maatregelen: 

a. waarschuwing; 

b. berisping; 

c. uitsluiting van deelneming aan schietoefeningen en interne wedstrijden van de 

vereniging voor een periode van ten hoogste zes maanden; 

d. uitsluiting van deelneming aan externe wedstrijden voor een periode van ten hoogste 

zes maanden; 

e. uitsluiting van deelneming aan bijeenkomsten van de vereniging voor een periode van 

ten hoogste zes maanden; 

f. schorsing voor een periode van ten hoogste zes maanden; 

g. oplegging van een boete tot een maximum van een halfjaar contributie; 

h. bovenstaande maatregelen kunnen ook in combinatie worden opgelegd. 

 

2. Beroepen: 

a. van een overeenkomstig het in de leden a en b bepaalde maatregel staat het betrokken lid 

binnen een maand beroep open bij het bestuur; 

b. in spoedeisende gevallen kan elk bestuurslid en in voorkomende gevallen een bevoegd 

instructeur het betrokken lid van verdere deelname aan de betreffende schietoefeningen, 

wedstrijd of bijeenkomst uitsluiten. Tegen zodanige maatregel staat geen beroep open. 

c. het in de vorige leden bepaalde laat onverlet de bij schietoefeningen en wedstrijden aan de 

leiding daarvan jegens het betrokken lid toekomende maatregelen; 

d. bij een of meerdere door het bestuur te bepalen ernstige overtredingen of bij een herhaling 

van strafbare feiten wordt een schorsing voor een periode van ten hoogste drie maanden 

opgelegd met als doel ontzetting te bewerkstelligen. 

 

VERENIGINGSWAPENKLUIZEN 

 

Artikel 10. 

1. De vereniging stelt op basis van een huurovereenkomst tegen betaling van een borg en huur 

verenigingswapenkluizen ter beschikking aan leden. 

2. De borg vervalt indien de sleutel verloren is geraakt dan wel deze en/of de kluis is beschadigd 

en moet worden gerepareerd. Eventuele meerkosten zullen worden verhaald op de huurder. De 

borg vervalt eveneens als blijkt dat men zonder toestemming van het bestuur de sleutel heeft 

laten dupliceren. 
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CONTRIBUTIES, ENTREEGELDEN, RETRIBUTIES, BOETES, BORG 

EN HUUR 

 

Artikel 11. 

 

1. De door de leden verschuldigde contributie en het door aspirant-leden verschuldigde 

entreegeld dienen een maand voordat het verenigingsjaar aanvangt dan wel het kwartaal dat zij 

toetreden te worden voldaan. Voor de laatste geldt dat zij slechts de contributie verschuldigd 

zijn voor de rest van het lopende kalenderjaar. Het entreegeld is gelijk aan de verschuldigde 

contributie vermeerderd met de bijdrage voor de veiligheidscursus. 

2. Het bestuur kan niet-leden voor de tijd van de schietoefeningen toelaten tot deelneming aan 

alle schietoefeningen van de leden op bepaalde dagen en uren en tegen een door het bestuur 

nader te bepalen retributie, die vooraf moet worden gestort. Het bestuur kan bij voorkomende 

gevallen van deze regel afwijken. 

3. De retributies, boetes, borg en huur dienen uiterlijk een maand na ontvangst van de 

acceptgirokaart te zijn voldaan. 

4. Indien vóór 1 mei van het lopende kalenderjaar de contributies niet zijn ontvangen, worden de 

betreffende leden als leden beschouwd, waarvan het lidmaatschap door het bestuur is 

opgezegd en worden deze leden bij de K.N.S.A. afgemeld. De verschuldigde gelden zullen zo 

mogelijk via de gerechtelijke weg alsnog worden geïnd. 

5. Het bestuur heeft het recht leden op basis van persoonlijke omstandigheden, vermindering van 

contributie en entreegelden en/of gespreide betaling toe te staan. 

6. Het bestuur heeft het recht om, in combinatie met het inkomen van een studentenlid, 

genuanceerd met de eisen, gesteld in artikel 5, lid 2 van de statuten, om te gaan. 

teneinde te bepalen of deze in aanmerking komt voor de contributie van een 

studentenlid. 
7. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie. 

 

FINANCIËLE COMMISSIE 

 

Artikel 12. 

De financiële commissie onderzoekt de doelmatigheid van het financiële beleid van het bestuur.  

Het bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar 

gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van 

de jaarrekening met accountantsverklaring, boeken en overige bescheiden van de vereniging te geven. 
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WEDSTRIJDCOMMISSIE 

 

Artikel 13. 

1. De wedstrijdcommissie wordt gevormd door een pistool- en een geweercommissie. De 

voorzitters daarvan maken als commissaris pistool en commissaris geweer deel uit van het 

bestuur. Zij vormen tezamen met een of meer leden de genoemde commissies, die worden 

belast met de samenstelling en wijziging van het schietreglement en met de organisatie van 

wedstrijden en deelneming daaraan. 

2. Gevallen van ingrijpende aard moeten door de betrokken commissaris aan het bestuur worden 

medegedeeld. Zij zijn tegenover het bestuur verantwoordelijk voor haar handelingen en 

beheer. 

 

WEDSTRIJDEN 

 

Artikel 14. 

1. Alle leden, ereleden, leden van verdienste, gezins-, studenten-, junior- en aspirant-leden is het 

verboden deel uit te maken van een korps van een andere vereniging dat bij een wedstrijd 

uitkomt tegen een of meer korpsen van de K.S.V. “Rotterdam” of dat deelneemt aan 

wedstrijden, waaraan een of meer korpsen van laatstgenoemde vereniging deelnemen. Het 

bestuur kan bij voorkomende gevallen ontheffing verlenen. 

2. Junior- en aspirant-leden kunnen uitsluitend onder (bege)leiding van een 

verenigingsverlofhouder met een verenigingswapen aan externe wedstrijden deelnemen, 

wanneer zij voldoen aan het gestelde onder artikel 2 lid 3. 

 

BEHEER SCHIETCOMPLEX 

 

Artikel 15. 

 

1. De Stichting tot instandhouding van Schietbanen te Rotterdam (SIS) draagt ingevolge de 

overeenkomst tussen de vereniging en genoemde stichting zorg voor het onderhoud van de 

schietbanen. Dit onderhoud is van dien aard dat de gebruikers op elk moment van alle 

faciliteiten gebruik kunnen maken. Indien er wijzigingen optreden in de reglementen van de 

K.N.S.A., die tot gevolg hebben dat er aanpassingen van (onderdelen) van de schietbanen 

noodzakelijk zijn, voert de stichting deze aanpassingen door. De stichting laat de aanwezige 

(elektronische) schietinstallaties volgens de geldende K.N.S.A. regelgeving zo nodig keuren 

en plaatst de keuringscertificaten zo, dat deze voor iedereen zichtbaar is. In ieder geval dient er 

vóór iedere wedstrijd een controle en eventuele noodzakelijke herstelwerkzaamheden en 

(her)keuring plaats te vinden. De stichting draagt er tevens zorg voor dat er steeds voldoende 

schijfstandaarden aanwezig en beschikbaar zijn, zodat regelmatige vervanging plaatsvindt. 

2. De Stichting tot instandhouding van Schietbanen te Rotterdam stelt eveneens ingevolge het 

gestelde in lid 1 van dit artikel een baanopzichter ter beschikking, van wiens diensten de 

vereniging gebruik kan maken. 
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ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 

 

Artikel 16. 

De bijeenroeping van een algemene vergadering aan een lid kan, met inachtneming van de termijn van 

ten minste veertien dagen tevoren, door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en 

reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt. De notulen van 

de voorafgaande vergadering vormen een bijlage van de meegezonden agenda.  

 

SCHIETREGLEMENT 

 

Artikel 17. 

De vereniging kent een schietreglement met een register. Voor een aantal schietdisciplines kunnen 

hiermee verschillende medailles worden behaald. 

 

OVERIGE BEPALINGEN 

 

Artikel 18. 

1. Het bestuur is bevoegd bij noodzaak, te zijner beoordeling, van de bepalingen van dit 

reglement af te wijken. 

2. Dit reglement treedt onmiddellijk in werking, behoudens in geval zich het bepaalde in artikel 

18 lid 2 van de statuten voordoet, in welk geval de bepalingen, waartegen geen bezwaren 

bestaan, onverminderd van kracht blijven. 

 

 


