Ambachtse Vereniging van Sportschutters

INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN AMBACHTSE VERENIGING VAN SPORTSCHUTTERS

Lidmaatschap
U denkt er over om lid te worden van onze vereniging en dit stellen wij natuurlijk zeer op
prijs. Dit informatieblad is gemaakt om u in het kort te informeren over het hoe en waarom en
wat het betekent als u lid wordt van onze vereniging.
Openingstijden
A.V.V.S maakt gebruik van de schietbanen van Schietsport Centrum Drechtstreek,
De schietbanen zijn gevestigd op het sportterrein Bakestein aan de Oude Stationsweg 15 te
Zwijndrecht. U bent bijna wekelijks welkom op de donderdagavond. Rekening houdend met de
reguliere feestdagen. Deze vaste dagen worden aan het begin van het jaar vastgelegd en zijn
gepubliceerd in onze online agenda op onze website. (www.avvs.eu)
Voor het jaar 2016 worden er minimaal 40 schietavonden vastgelegd. In 2017 bestaat de
mogelijkheid om wekelijks te schieten.
Contributie
De jaarlijkse contributie voor 2015 is als volgt samen gesteld:
Hoofdlid
Sublid
Aspirant-lid

Contributie & KNSA bijdrage
Contributie
Contributie
Inschrijfgeld KNSA
Licentie KNSA met pas
Verlofhouder Huur schietbaan

€ 242,50
€ 198,-€ 198,-€ 35,-€ 42,50
€ 12,50

Minimaal 40 schietoefeningen/avonden
Minimaal 40 schietoefeningen/avonden
Contributie naar rato
Vastgesteld door de KNSA
Vastgesteld door de KNSA
In bezit van Wapenverlof en KNSA pas

KNSA lidmaatschap
A.V.V.S is verplicht al haar leden aan te melden bij de K.N.S.A. U ontvangt van hen een
lidmaatschapspas en ‘De Schietsport’. De kosten hiervan zijn: eenmalig inschrijfgeld € 35,-en een jaarlijkse contributie van € 42,50. Bent u al hoofdlid bij een andere schietvereniging, dan
ontvangen wij graag een kopie van uw K.N.S.A lidmaatschapspas met het licentienummer.
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Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Indien u nog niet beschikt over een Verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen,
dient u bij uw aanmelding een originele Verklaring Omtrent het Gedrag te voegen,
die maximaal 6 maanden van tevoren is afgegeven. Een aanvraagformulier kunt u
downloaden via onze website (www.avvs.eu). Dit formulier dient deels door u, deels door het
bestuur te worden ingevuld, waarna u er mee naar de gemeente kan. Zij vragen dan de definitieve
verklaring aan. Indien u reeds beschikt over een Verlof tot het voorhanden hebben van een
vuurwapen, ontvangen wij graag een kopie van het geldige verlof.
Introductiecursus
Elk aspirant-lid volgt verplicht een introductiecursus van minimaal 6 lessen. Deze lessen zijn
opgesteld door de K.N.S.A en vormen de aanzet tot het verkrijgen van de status Gewoon Lid.
Alleen wanneer deze cursus met goedgevolg word afgerond, kan de aspirant schutter de status
Gewoon Lid verkrijgen.
Deze status word beoordeeld door de basistrainer in overleg met het bestuur.
Informeren
A.V.V.S tracht haar leden zo goed mogelijk te informeren over wedstrijden en activiteiten.
De nieuwsbrief is vervangen door een Weblog (Blog), welke is te volgen via onze website
(www.avvs.eu) . Hier zullen alle belangrijke zaken betreffend de vereniging gemeld worden.
Aspirant-lidmaatschap
Als u lid wilt worden van onze vereniging kunt u bijgaand inschrijfformulier met,
indien nodig, de VOG, eventuele overige bijlagen en pasfoto’s invullen en afgeven aan de
secretaris op de schietbaan of opsturen naar het secretariaat.
Vragen
Mocht bovenstaande informatie u toch nog niet helemaal duidelijk zijn of heeft u andere
vragen, dan kunt u terecht bij het bestuur of bij de diverse instructeurs. Ook kunt u via de website
het vragen/contact formulier invullen. Of direct gericht aan voorzitter@avvs.eu,
secretaris@avvs.eu, penningmeester@avvs.eu of algemeen via info@avvs.eu .
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