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Artikel 1 – Inleiding
1. In dit reglement zijn de algemene regels vastgesteld voor de leden van Schuttersvereniging
Westerkwartier (hierna genoemd vereniging of SVW).
2. Dit reglement geldt voor alle disciplines van de schietsport.
3. Eenieder die gebruikmaakt van de baan / wapens van SVW dient akkoord te gaan met dit regelement,
de privacyverklaring en het regelement van de GSB. (GSB-website: http://groningerschuttersbond.nl/)
4. Voor eenieder die gebruikt maakt van airsoftapparaten is ook het aanvullende regelement
“AIRSOFT REGELEMENT” van toepassing.

Artikel 2 - Algemene Definities
1. Schietsport: sportactiviteit die recreatief of in competitieverband wordt beoefend, verdeeld in
verschillende disciplines waarbij de schut(s)ter gebruik maken van Luchtgeweer of Luchtpistool.
2. Airsoftapparaat: voorwerp dat een sprekende gelijkenis vertoont met (vuur)wapens en kleine biologisch
afbreekbare balletjes afschiet van zes millimeter met een maximale schotkracht van 3,5 joule.
3. Luchtgeweer / Luchtpistool voorwerp dat geen sprekende gelijkenis vertoont met (vuur)wapens en kleine
loden pellets afvuurt van 4,5 millimeter met een maximale schotkracht van 9 joule.
4. Wapen/s: Luchtgeweer, Luchtpistool, Airsoftapparaat of voorwerp dat een projectiel afvuurt.
5. BB: Projectiel in de vorm van een biologisch afbreekbaar balletje met een diameter van zes millimeter en
tussen de 0,20 en 0,90 gram weegt.
6. Pellet: Projectiel in de vorm van een kogel met een diameter van 4,5 millimeter meestal van lood.
7. Joule/FPS (feet per second): gemeten mondingssnelheid van het projectiel (BB of pellet) te meten aan
het einde van de loop.
8. Kaart: Stuk karton van 17cm x 17cm met 1 of 5 rozetten om op te schieten bedoeld zoals in de GSBrichtlijnen.
9. Organisator: Een derde partij die een competitie / evenement of iets dergelijks organiseert.
10. schut(s)ter: Eenieder die een wapen bedient.
11. Kascommissie: De kascommissie geeft advies aan de ALV om de financiële verslagen goed of af te
keuren. De commissie brengt tijdens de ALV verslag uit over de financiën. In het verslag staat
beschreven op welke wijze de controle is uitgevoerd en worden de bevindingen vermeld.
12. ALV: De Algemene Ledenvergadering. De leden van een vereniging bepalen in de vereniging het beleid
en activiteiten voor de komende periode. De leden hebben in principe alle bevoegdheden die niet door
de wet zijn bepaald, of zijn opgedragen aan het bestuur of commissies. Dit laatste moet dan wel zijn
beschreven. Omdat het ondoenlijk is leden dagelijks te raadplegen over allerlei dagelijkse zaken of
uitgaven, wordt een bestuur samengesteld. Dit gebeurt tijdens de ALV. De ALV heeft het laatste woord
over de inhoud van de statuten en ook alleen de ALV kan besluiten de vereniging te ontbinden. Het
bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. De
ALV mag dus niet besturen. Wel kan de ALV, wanneer zij het niet eens is met het gevoerde beleid, aan
de bestuurders ontslag verlenen.
13. Safety Zone:
a. Afgebakende plaats waarbinnen het niet is toegestaan wapens te gebruiken.
b. Het is niet toegestaan een magazijn of pellet in het apparaat te hebben bij betreden van de Safety
Zone. Er mag géén BB of pellet meer in de loop zitten (dit kan gecontroleerd worden door zonder
magazijn ‘droog’ in een veilige richting te schieten) een wapen moet middels een veiligheidspal op ‘safe’
gezet worden indien aanwezig.

Sv Westerkwartier
Tolberterstraat 36 9351 BH, Leek
info@svwesterkwartier.nl

2
(2019 versie 3.0)

ALGEMEEN REGLEMENT

Artikel 3 – Disciplines
1. Kaartschieten: individuele sportdiscipline waarbij op kaarten geschoten wordt.
2. Team versus team: sportdiscipline waarbij, in competitieverband, teams tegen elkaar uitkomen.

Artikel 4 – Verboden uitrusting
1. Geen eigen meegebrachte consumpties nuttigen.
2. Gebruik van vuurwerk en explosieve stoffen is voorbehouden aan de organisator indien deze de juiste
vergunning(en) bezit.
3. Niet toegelaten zijn alle (andere) voorwerpen, waarvan het voorhanden hebben, op de voor het publiek
of niet voor publiek toegankelijke plaatsen, bij de wet verboden zijn.

Artikel 5 – Verboden uitingen
1. Het is ten strengste verboden symbolen, insignes of onderscheidingen te dragen met politieke,
ideologische of religieus oogmerk tijdens evenementen.
2. Het dragen van insignes, onderscheidingen, logo’s of andere beeldmerken van de Nederlandse- of
buitenlandse krijgsmacht, is verboden voor, tijdens of na het schietsport evenement tenzij de wet anders
bepaalt.

Artikel 6 – Documenten die nodig zijn voor beoefenen van de schietsport.
1. Bij deelname aan de schietsport dienen de volgende documenten altijd te kunnen worden overlegd:
a. Identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort)
b. Minderjarigen moeten een bewijs lidmaatschap van de vereniging of introducéverklaring bezitten.
2. De organisator dient te allen tijde schriftelijke toestemming te hebben voor gebruik van de locatie en
deze indien gevraagd terstond te kunnen overleggen.

Artikel 7 – Onderbreking evenement
1. Het schietsport evenement dient onmiddellijk onderbroken te worden, indien onbevoegden de
locatie/baan betreden. Ook dient men de onbevoegden te informeren over de schietsport en de
activiteiten die op dat moment plaatsvinden.
2. Het schietsport evenement dient onmiddellijk onderbroken te worden bij bezoek van een
overheidsdienst. Tevens dienen alle beoefenaars de wapens weg te leggen op de daarvoor aangewezen
plaats, alle aanwijzingen op te volgen en indien verzocht de in artikel 6 genoemde documenten te
overleggen.
3. Het schietsport evenement dient onmiddellijk onderbroken te worden in geval van nood of gevaar
waaronder maar niet limitatief, extreem weer, brand etc.

Artikel 8 – Veiligheid voor schut(s)ter
1. Iedere schut(s)ter is verplicht gevaar voor zichzelf en medespelers te mijden.
2. De organisator is verplicht de schut(s)ter te informeren over mogelijke gevaren.
3. De wapens mogen niet in de richting van de leden (event. publiek) worden gericht.
4. De wapens mogen alleen dan geladen worden, wanneer de te schieten baan geheel vrij is
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5. Wapens nooit geladen wegzetten. Controleer dit door de trekker over te halen in veilige richting op de
baan.
6. Het bestuur heeft het recht, een schut(s)ter, welke de aanwezige personen in gevaar brengt, voor één of
meerdere schuttersavonden te schorsen.
7. Ieder lid is, nadat het inleggeld is voldaan, verzekerd door de GSB zoals omschreven in de
polisvoorwaarden.
8. Gebruik je gezonde verstand, schieten is altijd een risico. Eventuele ongevallen veroorzaakt door
onachtzaamheid en/of onzorgvuldigheid van een schut(s)ter, geschiedt voor eigen risico van de
schut(s)ter. De organiserende vereniging kan daarvoor nimmer aansprakelijk gesteld worden.
9. Het is niet toegestaan om voor of tijdens het schieten alcohol of drug te nuttigen. Dit is voor eigen
verantwoordelijkheid van de schut(s)ter. Indien toch alcohol of drug genuttigd wordt, vervalt alle
aansprakelijkheid op de verzekering en naar de vereniging.
10. Geen consumpties op of bij de baan.

Artikel 9 – Reglementen van de disciplines
1. De verschillende disciplines hebben hun eigen reglementen en technische normen.
2. Wijzigingen van dit reglement zijn geregeld in de ALV.
3. De vereniging is verplicht wijzigen in het reglement schriftelijk of digitaal te communiceren aan haar
leden.
4. De reglementen zijn op alle schietsport evenementen van toepassing.

Artikel 10 – Beginselen van “Fair Play”
Beoefenaars dienen:
1. Alle belanghebbenden te respecteren en hoffelijk te behandelen.
2. Beslissingen van de vereniging, organisatoren en baancommissaris te respecteren.
3. Eenieder ander aan te zetten tot het vermijden van onbehoorlijk gedrag, aan te moedigen tot het melden
van onbehoorlijk gedrag, of op een respectvolle manier te reageren op onbehoorlijk gedrag van
overtreders.
4. Te voldoen aan alle opgelegde normen, regels en voorschriften van de vereniging.
5. Te voldoen aan aanvullende normen, regels en voorschriften van een organisator.

Artikel 11 – Verboden stoffen
1. Het is niet toegestaan om voor of tijdens het schieten alcohol of drug te nuttigen. Dit is voor eigen
verantwoordelijkheid van de schut(s)ter. Indien toch alcohol of drug genuttigd wordt, vervalt alle
aansprakelijkheid op de verzekering en naar de vereniging / organisator / SVW.
2. Het is niet toegestaan eigen meegebrachte consumpties te nuttigen. (laat deze onzichtbaar in u tas /
jas.)

Artikel 12 – Baancommissaris
1. De baancommissaris (scheidsrechters) leiden het evenement en zijn tevens aanspreekbaar voor
complimenten, opmerkingen, suggesties, vragen of klachten mits dit gebeurt met het nodige respect.
2. De opdrachten en aanwijzingen van de baancommissaris dienen opgevolgd te worden.
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Artikel 13 – Ongewenst gedrag
1. Ongewenst gedrag (die de vereniging al dan niet een slechte naam kunnen bezorgen) is als lid van de
vereniging verboden.
2. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan: agressie en geweld, discriminatie, pesten,
intimidatie en seksuele intimidatie. Van ongewenst gedrag kan zowel sprake zijn bij direct contact als bij
contact via communicatiemiddelen als internet, e-mail, sms en anderszins. Bepalend voor de vraag of er
sprake is van ongewenst gedrag, is hoe dit gedrag wordt ervaren door degene die het ondergaat en niet
hoe het gedrag is bedoeld.
3. Indien zich een situatie voordoet waarin ongewenst gedrag vertoond wordt zal de deserterende
schut(s)ter(s) direct verwijderd worden van het evenement.
4. Het bestuur heeft het recht, een schut(s)ter, welke de aanwezige personen in gevaar brengt of
ongewenst gedrag vertoond, voor één of meerdere schuttersavonden te schorsen en/of het
lidmaatschap te beëindigen.
5. Iedere schut(s)ter dat zich schuldig maakt aan vernielingen van materiaal welke eigendom is van de
vereniging, is verplicht dit zelf te betalen.

Artikel 14 – Bezoekers
1. Een bezoeker blijft in de safety zone.
2. Een bezoeker hanteert op geen enkele wijze een wapen tijdens het bezoek.
3. Een bezoeker kan op vertoon van de benodigde documenten (zie artikel 6) als introducé worden
ingeschreven.

Artikel 15 – Leden
Leden van de vereniging kunnen zijn:
4. Natuurlijke- en rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.
5. De vereniging maakt onderscheid tussen haar leden voor administratieve doeleinden. Leden kunnen
daarom vallen onder onderstaande categorieën:
a. Schut(s)ter(s)
b. Jeugd Schut(s)ter(s)
c. Introducés
d. Organisatoren
e. Schietverenigingen
6. Het bestuur houdt een ledenregister bij. In dit register worden gegevens bijgehouden zoals beschreven
in de privacyverklaring.

Artikel 16 – Introducés
1. Introducés zijn minimaal 12 jaar oud.
2. Introducés die deelnemen aan de activiteiten van de vereniging doen dit te allen tijde onder supervisie
van een volwaardig lid.
3. Introducés dienen een vooraf door de vereniging voorgeschreven formulier in te vullen en te
ondertekenen samen met een volwaardig lid.
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4. Het volwaardig lid is tijdens de activiteiten verantwoordelijk voor de gedragingen van de Introducés en
zal bij overtredingen verantwoording moeten afleggen aan de vereniging.
5. Introducés mogen maximaal 3 keer komen deelnemen waarna zij bij onderlinge tevredenheid een
volwaardig lidmaatschap kunnen aanvragen.
6. Over toetreding van nieuwe introducés wordt door het bestuur beslist.

Artikel 17 – Verplichtingen van leden
1. De minimumleeftijd om toegelaten te worden tot de vereniging is 12 jaar.
2. Leden dienen een vooraf door de vereniging voorgeschreven formulier in te vullen en te ondertekenen.
3. Over toetreding van nieuwe leden wordt door het bestuur beslist.
4. De leden zijn behouden tot het betalen van een minimale bijdrage, die door het bestuur zal worden
vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
5. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot
betalen van de bijdrage te verlenen.
6. Leden die over een eigen wapen beschikken dienen deze te vervoeren in een koffer, foedraal of tas mits
deze afsluitbaar en discreet is met in achtneming van de geldende wetten en lokale verordeningen. Er
mag alleen met eigen wapen op de baan worden geschoten na toestemming van het bestuur.
7. Leden mogen elkaar niet hinderen bij het schieten in wat voor form dan ook. Houd rekening met elkaar.
8. Leden worden geacht bij te dragen aan de bevordering van en ontwikkeling van het positieve imago van
de schietsport en de vereniging.
9. De opbouw en afbraak van de banen ect. geschied door leden, welke door het bestuur zijn aangewezen.
10. De opbouw en afbraak van de banen ect. geschied volgens de daarvoor opgestelde richtlijnen.
11. Iedere schut(s)ter dat zich schuldig maakt aan vernielingen van materiaal welke eigendom is van de
vereniging, is verplicht dit zelf te betalen.
12. Ieder lid is, nadat het inleggeld is voldaan, verzekerd door de GSB zoals omschreven in de
polisvoorwaarden.
13. Het is niet toegestaan om voor of tijdens het schieten alcohol of drug te nuttigen. Dit is voor eigen
verantwoordelijkheid van de schut(s)ter. Indien toch alcohol of drug genuttigd wordt, vervalt alle
aansprakelijkheid op de verzekering en naar de vereniging / organisator / SVW.
14. Niet leden mogen alleen schieten met toestemming van het bestuur.
15. Een jeugdlid wordt een volwaardig lid op de dag dat hij de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
Vanaf het eerstvolgende seizoen geld ook die categorie voor de te betalen bijdrage.
16. Het bestuur kan de betrokkene weigeren als lid toe te laten wanneer op grond van verkregen indruk,
informatie, feiten of gedragingen het niet verantwoord geacht wordt de betrokkende als lid toe te laten.
Een weigering hoeft niet met redenen te worden omkleed.
17. Het bestuur neemt de eindbeslissing over het toelaten van leden.
18. Ieder lid wordt geacht de regelementen te kennen en hieraan gevolg te geven.

Sv Westerkwartier
Tolberterstraat 36 9351 BH, Leek
info@svwesterkwartier.nl

6
(2019 versie 3.0)

ALGEMEEN REGLEMENT

Artikel 18 – Einde van het lidmaatschap of schorsing
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door de dood van het lid
b. Door opzegging door het lid
c. Door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
d. Door ontzetting.
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging van het lidmaatschap kan
geschieden wanneer:
a. Het lid zijn/haar verplichtingen tegenover de vereniging niet of niet tijdig nakomt.
b. Het lid de statuten of reglementen ernstig schaadt of overtreedt
c. De belangen van de vereniging of de schietsport schaadt
d. Het lid niet voldoet aan de vereisten die voor het lidmaatschap stellen
e. Voorts kan de vereniging het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging doen
beëindigen wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verlangd het
lidmaatschap te doen voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan tot 31 maart van het huidige seizoen. Echter kan het
lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van
de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en van een besluit tot ontzetting
uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van
het besluit beroep open op de ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de contributie /
bijdrage voor het geheel verschuldigd. Dit geld ook voor een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3
van dit artikel.
9. Bij uittreden van leden geldt, dat er op geen enkele wijze verhaal kan worden gemaakt op gelden welke
op welke wijze dan ook door hen in de vereniging zijn geïnvesteerd.
10. Een lid kan door het bestuur geschorst worden op dezelfde gronden als waarop opzegging of ontzegging
namens de vereniging kan geschieden, onverminderd de schorsing van rechtswege bedoeld in lid 2.
Schorsing door het bestuur moet binnen drie maanden worden gevolgd door opzegging of ontzegging,
bij gebreke waarvan de schorsing is opgeheven.
11. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een
besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
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Artikel 19 – Actief in de schietsport
1. Ieder lid is verplicht actief deel te nemen aan de schietsport.
2. Onder activiteiten wordt verstaan:
a. Deelname aan evenementen.
b. Trainingen (vereniging).
c. Wedstrijden en Competities.

Artikel 20 – De Vereniging
1. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 bestuursleden. 1 bestuurslid kan meerdere functies bedienen.
2. Minimaal 1 keer per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden.
3. Een seizoen begint op de eerste dinsdag van september en eindigt op de laatste dinsdag van april van
het opvolgend jaar.
4. Tijdens de ledenvergadering wordt er door de voorzitter een kascommissie benoemd bestaande uit twee
leden der vereniging waarbij het bestuur is uitgesloten. Zij controleren de kas op de minimale punten en
vullen een door de vereniging voorgeschreven formulier in, waardoor er decharge word verleend aan de
penningmeester.
5. Om de vier jaar wordt er een nieuw bestuur gekozen. Het oude bestuur kan/mag zich herkiesbaar
stellen.
6. Onderhoud en bewaarplaatsen der vereniging wapens geschied door het bestuur.
7. Het bestuur behoudt zich het recht voor om af te wijken van dit regelement.

Artikel 21 – Privacy
1. Ten aanzien van de gegevensverzameling is de wetgeving op het gebied van de privacybescherming
van toepassing.

Artikel 22 – Slotbepaling
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
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