Beste leden van de Ambachtse Vereniging van Sportschutters.
De laatste maanden is er wat verwarring ontstaan over het aanvragen van het eerste wapenverlof.
Ik kan hier in het kort heel duidelijk over zijn. Wij, en dan bedoel ik het bestuur van de vereniging,
houden ons aan de afspraken gemaakt met de KNSA. Ongeacht of Bijzondere Wetten daar in
sommige gevallen wat soepeler in is.
Dit betekend dat volgens de afspraak om KNSA gecertificeerd te zijn, we hebben afgesproken dat er
een Aspirant lidmaatschap van 6 maanden is. Daarna kun je pas Gewoon Lid worden.
Om een verlof aan te vragen moet je minimaal 1 (één) jaar Gewoon Lid zijn.
Dit betekend dat in praktijk je pas een verlof aan kunt vragen na 18 maanden.
Het betreurd mij dat Bijzondere Wetten in sommige gevallen de datum op de KNSA pas aanhoud plus
1 jaar.
Dit is in strijd met de afspraken die de Minister met de KNSA heeft gemaakt en wat er in de Circulaire
staat.
Hieronder nog wat extra info.
Bij ons in de vereniging is discussie ontstaan over de volgende vraag: als een schutter een verlof wil aanvragen
voor een eigen wapen moet hij een jaar lid zijn van de vereniging; wordt de aspirantentijd daarbij meegeteld?
Antwoord: Nee, uitdrukkelijk gaat het om een gewoon lidmaatschap, dat dus begint na ommekomst van de
aspirantentijd. Vroeger stond met zo veel woorden in de Circulaire "een jaar gewoon lid". De toevoeging
"gewoon" is in latere edities weggelaten, omdat het woord "lid" op zichzelf duidelijk genoeg is om aan te geven
dat de aspirantentijd niet mag worden meegeteld. Wel — en dit ten overvloede — mogen worden meegeteld
aansluitende, voorafgaande lidmaatschappen van een andere schietvereniging.
Mr P. Hoogeveen

4.4

Nadat een verzoek om lidmaatschap door de betrokkene is ingediend, wordt door het bestuur van
de schietsportvereniging de procedure tot verkrijging lidmaatschap gestart. Vanaf dat moment is de
betrokkene nog geen aspirant en geen gewoon lid van de desbetreffende schietsportvereniging maar
verkrijgt de “status van aspirant”. De periode die voorafgaat aan het gewoon lidmaatschap, dient
minimaal zes (6) maanden te bedragen. In die periode zal het bestuur van de schietsportvereniging,
dan wel een daarvoor benoemde ballotage-commissie, nader beoordelen of de betrokkene als
aspirant of gewoon lid kan worden toegelaten. Voor reeds bestaande KNSA-schutters geldt een
minimale aspirant-periode van zes maanden niet.
Toelichting 4.4
Het is van belang dat nieuwe leden niet per direct als gewoon lid van de vereniging worden
toegelaten. Daarvoor geldt eerst een zogenaamde aspirant-periode; de KNSA adviseert
verenigingen deze personen “aspirant” te noemen en niet “aspirant-lid”. Immers, voor aspirantleden kunnen dezelfde rechten en plichten gelden die voortvloeien uit de statuten en reglementen
van de schietvereniging, en dat kan tot ongewenste situaties leiden. Het is ook mogelijk dat de
vereniging vóór de aspirant-periode nog een zogenaamde proef-periode (ook wel
introductieperiode genoemd) vaststelt.
Het is van belang dat personen die bij de vereniging het lidmaatschap aanvragen, niet per direct
als gewoon lid worden toegelaten, voor zover het niet reeds KNSA-licentiehouders betreft. Die
periode dient minimaal zes (6) maanden te bedragen; binnen die zes maanden kan de vereniging
zelf vaststellen of zij de betrokkene de status van “aspirant”, “introducé”, “kandidaat-lid” of wat
dies meer zij, toekent. Voor de aanvraag van een eerste wapenverlof geldt de duur van het
lidmaatschap bij de schietsportvereniging; die periode gaat pas in met ingang van het gewoon
lidmaatschap, dus na de periode van zes maanden.

4.5

Tijdens de aspirant-periode dient de betrokkene een introductiecursus te volgen naar het model van
de KNSA. In deze introductiecursus komt in ieder geval aan de orde een instructie omtrent de
veiligheid op de schietbaan, de omgang met vuurwapens, de basistechniek van een of meerdere
disciplines en tenslotte een proeve van schietveiligheid.
Toelichting 4.5

Het is van belang dat de vereniging nieuwe leden van de vereniging, niet zijnde reeds KNSAlicentiehouders, een introductiecursus aanbiedt waarin in ieder geval aan de orde komt de
instructie omtrent de veiligheid op de schietbaan, de omgang met vuurwapens, de basistechniek van
één of meerdere disciplines, en dat die cursus wordt afgesloten met een “proeve van
schietveiligheid”. Voor een model van een dergelijke introductiecursus, klik hier

Verkrijging verlof
6.1

Voor de aanvraag van een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen dient de aanvrager
minimaal één (1) jaar gewoon lid te zijn van een schietsportvereniging. Aansluitende
lidmaatschappen van een Nederlandse of een schietsportvereniging uit een bij de EU aangesloten
land, tellen daarbij mee. Echter, de aspirant-periode van de eerste schietsportvereniging waarvan de
betrokkene lid is, wordt daarin niet meegeteld.
Toelichting 6.1
Voor de aanvraag van een verlof dient het lid van de vereniging minimaal 1 jaar gewoon lid te zijn
van een schietsportvereniging. De aspirant-periode telt daarin niet mee. Aansluitende
lidmaatschappen bij andere Nederlandse schietverenigingen of eventueel schietsportverenigingen
uit een ander EU-land, kunnen daarbij meegeteld worden.

We kunnen er niets anders van maken, dat het 18 maanden is.
Ik hoop dat het nu voor iedereen duidelijk is.
Het Bestuur,
Ambachtse Vereniging van Sportschutters

