
 

Schietvereniging Tref 

  

 

Prinsenplein	  3,	  3947	  PG	  Langbroek	   info@schietvereningingtref.nl	  

Aspirant Huishoudelijk Reglement 

Artikel	  1.	  Algemene	  bepalingen	  

1. De vereniging, genaamd schietsportvereniging Tref , hierna te noemen “de vereniging” is bij 

notariële akte opgericht op 5-9-1959 en is gevestigd te Wijk bij Duurstede 

2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de 

vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 

30-05-1984. 

Artikel	  2.	  Leden	  

a) De vereniging bestaat uit: 

– aspirant-leden 

– junior-leden 

– senior-leden 

– leden van verdienste 

– ere-leden 

b) b Junior-leden zijn die leden die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt. 

– Senior-leden zijn leden van 21 jaar en ouder. 

– Veteraan-leden zijn leden van 62 jaar en ouder. 

Artikel	  3.	  Het	  aspirant	  lidmaatschap	  

1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te 

verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam 

(voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, en waarop de betrokkene een verklaring over een 

eventueel strafrechtelijk verleden dient te hebben afgelegd. Voor juniorleden dient het formulier 

mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen dat de 

in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. 

2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen 

bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan. 

3. Bij aanmelding dient de betrokkene een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of een daaraan door 

de KNSA gelijkgesteld document, dient te leggen vanaf 16 jaar en ouder. 

4. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden 

toegelaten, worden aangemeld bij de KNSA. 
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Artikel	  4.	  Rechten	  en	  plichten	  van	  leden	  

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 6 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen 

rechten en plichten: 

1. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen. 

2. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is 

gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te 

doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven 

aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 

3. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres. 

4. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 

5. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het 

bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften 

van de KNSA. 

6. De ledenvergadering kan door een of meer personen benoemen tot adviserend lid van het bestuur. 

7. Ieder lid (uitgezonderd aspirant-leden, leden van verdienste en ere leden) hebben een stem. 

Artikel	  5.	  Straffen	  

1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de 

statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van 

de vereniging worden geschaad. 

2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNSA, dienen door de leden zelf te worden 

betaald. 

3. Het bestuur is bevoegd om, naast een straf welke aan een lid wordt gegeven en door de 

tuchtcommissie van de KNSA wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te 

leggen. 

Artikel	  6.	  Veiligheid	  

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling en handhaving van een Veiligheidsreglement. 

2. Het onder lid 1 van dit artikel genoemde Veiligheidsreglement wordt vastgesteld, en zonodig 

gewijzigd, door het (algemeen) bestuur van de vereniging. 

Artikel	  7.	  Contributie	  

De aspirant leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering 

jaarlijks zal worden vastgesteld. 
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Artikel	  8.	  Gebouwen	  van	  de	  vereniging	  

De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van 

leden en derden in het MFA gebouw aanwezig zijn. 

Artikel	  9.	  Aansprakelijkheid	  van	  de	  leden	  

Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte 

schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of haar die de betreffende 

zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) 

wordt aangetoond. 

Artikel	  10.	  Slotbepalingen	  

1. Ieder aspirant lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 

2. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 

direct na de algemene ledenvergadering met meerderheid van de stemmen de wijzigingen zijn 

goedgekeurd. 

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato ……….. 


