


 
 

 

INLEIDING 
 
Schietverenigingen die een verzoek tot het lidmaatschap doen, dienen te 
voldoen aan de in deze Circulaire gestelde richtlijnen. Deze richtlijnen 
zijn ingedeeld in modules, al naar gelang het onderwerp. De 
schietvereniging wordt, nadat het verzoek tot het lidmaatschap is 
ingediend, bezocht door een Ballotage-inspecteur. Deze inspecteur zal, 
aan de hand van de richtlijnen en een formulier, een inspectie uitvoeren.  
 
Waar in deze richtlijnen wordt gesproken over "verenigingen en de leden 
daarvan", worden daar tevens onder verstaan "stichtingen en de 
bestuursleden en begunstigers daarvan", hoe de laatsten in de 
desbetreffende statuten van de stichting ook zijn genaamd. 
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De richtlijnen zijn als volgt: 
 
 
Artikel 1.  ALGEMEEN 
 
1.1. De vereniging die zich aanmeldt, dient een vereniging met een 

volledige rechtsbevoegdheid te zijn. Dat wil zeggen dat de Statuten 
van de vereniging bij notariële akte zijn vastgesteld. De Statuten 
worden bij de aanvraag overgelegd, tezamen met een uittreksel van 
de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

 
1.2. De Statuten dienen aan de volgende minimale voorwaarden te 

voldoen: 
 
a. De naam van de vereniging mag niet strijdig zijn met de 

doelstellingen die de KNSA nastreeft en mag het imago van 
de KNSA en de schietsport in het algemeen niet schaden; 

 
b. In de Statuten moet zijn opgenomen dat het doel van de 

vereniging is haar leden in de gelegenheid te stellen de 
schietsport te beoefenen; 

 
c. Alle bepalingen van de Statuten dienen in overeenstemming 

te zijn met de eisen die het Burgerlijk Wetboek stelt aan 
verenigingen met een volledige rechtsbevoegdheid; de notaris 
ziet daarop toe. 
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1.3. De bestuursleden van de vereniging dienen allen lid te zijn van de 

vereniging. 
 

1.4. Niet tot de Associatie worden toegelaten die verenigingen ten 
aanzien waarvan feiten of gedragingen van leden en/of 
bestuursleden bekend zijn die de belangen van de Associatie of de 
schietsport in Nederland kunnen schaden, of op grond waarvan 
van de Associatie in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de 
vereniging tot de Associatie wordt toegelaten.  

 
1.5. De bestuursleden van de vereniging dienen een schriftelijke 

verklaring in te dienen waarin wordt verklaard dat de bestuursleden 
geen strafrechtelijk verleden hebben op grond waarvan een verlof 
tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, overeenkomstig 
de Wet wapens en munitie (Wwm) niet zou worden verstrekt. 
Indien in een later stadium het tegendeel blijkt en de 
desbetreffende bestuursleden, ondanks de schriftelijke verklaring, 
wel een strafrechtelijk verleden hebben, kan het bestuur van de 
KNSA, overeenkomstig artikel 8 van de Statuten, de 
desbetreffende vereniging royeren. 
 

1.6. De bestuursleden van de vereniging mogen niet op enigerlei wijze 
als privépersoon betrokken zijn bij de handel in wapens, munitie, 
schietsportartikelen, schietbaan-exploitatie, of anderszins 
commerciële belangen, direct gelieerd aan schietsport, hebben. 
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Artikel 2. WET- EN REGELGEVING 

 
2.1. Indien de vereniging beschikt over een eigen 

schietsportaccommodatie, dient zij te beschikken over een geldige 
Milieuvergunning. 
 

2.2. Indien de vereniging beschikt over een eigen kantine die door de 
vereniging zelf wordt geëxploiteerd, dient de vereniging over een 
geldige Drank- en Horecavergunning te beschikken. Het bestuur 
dient te kunnen overleggen een Bestuursreglement, conform de 
Drank- en Horecawetgeving, en de verklaringen Sociale Hygiëne 
van de bestuurders die als zodanig op de Drank- en 
Horecavergunning als leidinggevenden staan vermeld. Het 
Bestuursreglement dient te zijn opgesteld overeenkomstig het 
model KNSA. 
 

2.3. De vereniging dient minimaal één maal per jaar een Algemene 
Vergadering te houden. In die Algemene Vergadering legt het 
bestuur rekening en verantwoording af over het voorafgaande 
financiële boekjaar. Die rekening en verantwoording dient binnen 
een termijn van maximaal zes (6) maanden na afloop van het 
boekjaar te geschieden. 
 

2.4. De vereniging is verplicht, overeenkomstig de Arbowet, een risico-
inventarisatie en  -evaluatie op te stellen, alsmede op te stellen een 
daarop gebaseerd Plan van Aanpak. Brochures met betrekking tot 
Arbowetgeving met daarin tips voor de opstelling van een Plan van 
Aanpak, alsmede een checklist (de zogenaamde Arbocheck), zijn 
verkrijgbaar bij het bondsbureau van de KNSA. Indien de 
vereniging 40 uur of meer per week betaalde uren laat verrichten, 
dient de risico-inventarisatie en -evaluatie, alsmede het Plan van 
Aanpak, ter toetsing te worden voorgelegd aan een Arbodienst. 
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2.5. Overeenkomstig de Wet wapens en munitie, dient de vereniging 
een presentieregister aan te houden, conform het model van de 
KNSA. 
 

2.6. De schietvereniging dient haar leden die over een eigen verlof 
beschikken, te verstrekken een door de schietvereniging 
gewaarmerkt schietbeurtenregister, conform het model KNSA. 
 

2.7. De schietvereniging dient richtlijnen vastgelegd te hebben voor de 
uitgifte van verenigingswapens en -munitie, en wat daarmee 
samenhangt; deze richtlijnen dienen te zijn conform het model 
KNSA. 
 

2.8. De schietvereniging dient te beschikken over een register voor de 
uitgifte van verenigingswapens, conform het model KNSA. 
 

2.9. Indien de schietvereniging munitie verkoopt dan wel munitie aan 
haar leden ter beschikking stelt, dient zij een munitiestaat conform 
model KNSA, te hanteren. 

 
2.10 De schietvereniging dient te beschikken over een register 

introducés, conform het model KNSA. 
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Artikel 3. VEILIGHEID 
 

3.1. De schietvereniging dient te beschikken over een Veiligheids-
reglement voor de schietbaan, conform model KNSA. 
 

3.2. De schietvereniging dient te beschikken over voldoende 
Veiligheidsfunctionarissen c.q. Baancommandanten, die tijdens de 
schietactiviteiten toezien op een veilig verloop van de 
schietsportactiviteiten. Te allen tijde dient minimaal één (1) 
Veiligheidsfunctionairs c.q. Baancommandant tijdens de 
schietsportactiviteiten op de schietbaan aanwezig te zijn. 
 

3.3. Schietverenigingen die over een eigen accommodatie beschikken, 
dienen zich ervan vergewist te hebben dat de accommodatie over 
voldoende uitgangen c.q. nooduitgangen beschikt in geval van een 
calamiteit. Indien nodig, kan het Bouwbesluit als richtinggevend 
dienen. 
 

3.4. De schietaccommodatie dient zodanig te zijn gebouwd en 
ingericht, dat deze geen gevaar oplevert voor de gebruikers 
daarvan. De accommodatie dient aan de veiligheidsvoorwaarden te 
voldoen zoals die zijn opgenomen in de KNSA-richtlijnen voor de 
bouw en inrichting van accommodaties.  
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Artikel 4. VERKRIJGING LIDMAATSCHAP 
   VAN DE VERENIGING 
 
4.1. Te allen tijde beslist het bestuur van de schietvereniging over het 

wel of niet toelaten van leden. Het bestuur van de vereniging kan 
voor de toelatingsprocedure een ballotagecommissie instellen maar 
is dat niet verplicht. Het oordeel van de ballotagecommissie is niet 
bindend maar slechts adviserend aan het bestuur van de vereniging, 
aangezien het bestuur de verantwoordelijkheid houdt. 

 
4.2. Personen die het lidmaatschap bij de vereniging aanvragen, dienen 

de volgende bescheiden te overleggen: 
 

a. een ingevuld formulier met algemene gegevens, alsmede de 
beantwoording van de vraag of de betrokkene een 
strafrechtelijk verleden heeft. Het formulier  (model KNSA) 
dient te worden ondertekend door de betrokkene; 

 
b. ter inzage een origineel geldig legitimatiebewijs, alsmede een 

kopie daarvan; de kopie blijft in het bezit van de vereniging; 
 
c. een verklaring omtrent het gedrag (VOG) (deze VOG is niet 

van toepassing indien de desbetreffende persoon reeds 
beschikt over een verlof tot het voorhanden hebben van een 
vuurwapen). 
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4.3. Nadat een verzoek om lidmaatschap is ingediend, wordt door het 

bestuur van de vereniging een dossier van de betrokkene gevormd. 
Het bestuur van de vereniging beheert van al haar leden een 
persoonlijk dossier waarin alle persoonlijke gegevens zijn 
opgeslagen. 

  
4.4. Nadat een verzoek om lidmaatschap door de betrokkene is 

ingediend, wordt door het bestuur van de schietvereniging de 
procedure tot verkrijging lidmaatschap gestart. Vanaf dat moment 
is de betrokkene nog geen aspirant-lid en geen gewoon lid van de 
desbetreffende vereniging. Deze procedure bestaat uit een 
proefperiode van minimaal één (1) maand waarin de betrokkene 
minimaal vier (4) maal de vereniging moet hebben bezocht en 
onder begeleiding schietsportoefeningen heeft verricht. In 
diezelfde periode zal het bestuur van de vereniging dan wel een 
daarvoor benoemde ballotagecommissie, gesprekken met de 
betrokkene voeren. In die gesprekken komt in ieder geval aan de 
orde een eventueel strafrechtelijk verleden, alsmede het 
strafrechtelijk verleden van eventuele huisgenoten, de thuissituatie 
wordt besproken, eventuele relatieproblemen komen aan de orde 
en andere zaken die van belang zijn voor het eventuele 
lidmaatschap van de vereniging. Indien nodig, zal het bestuur van 
de vereniging een huisbezoek verrichten. 

 
4.5. Indien na de proefperiode, er geen reden is de desbetreffende 

persoon niet als lid tot de vereniging toe te laten, wordt de 
betrokkene aspirant-lid van de vereniging. De aspirant-
lidmaatschapsperiode moet een termijn behelzen van minimaal zes 
(6) maanden.  

 

KNSA-richtlijnen voor lidmaatschap KNSA, versie april 2006, blz. 8 



 
 
 
 
 
4.6. Tijdens de aspirant-lidmaatschapsperiode dient de betrokkene een 

introductiecursus te volgen naar het model van de KNSA. Deze 
introductiecursus bestaat uit minimaal acht (8) lessen waarin in 
ieder geval aan de orde moet komen "veiligheid op de schietbaan" 
en "de omgang met vuurwapens", "de basistechniek van één of 
meerdere disciplines" en de introductiecursus dient te worden 
afgesloten met een Vaardigheidsproef. Deze Vaardigheidsproef 
dient met goed gevolg afgesloten te worden om voor het 
definitieve lidmaatschap in aanmerking te komen. 

 
4.7. Indien aan de voorwaarden genoemd onder artikel 4.1 tot en met 

4.5. is voldaan, kan de betrokkene als definitief lid worden 
ingeschreven. 
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Artikel 5. VERKRIJGING VERLOF TOT  
   HET VOORHANDEN HEBBEN  
   VAN EEN VUURWAPEN 
 
5.1. 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 schietvereniging. Aansluitende lidmaatschappen van 
een Nederlandse of een schietvereniging uit een bij de EU 
aangesloten land, tellen daarbij mee. Echter, de aspirant-
lidmaatschapsperiode van de eerste vereniging waarvan de 
betrokkene lid is, wordt daarin niet meegeteld. 

 
5.2. De aanvrager van een verlof dient daarvoor een WM3-formulier in 

te vullen dat de betrokkene kan verkrijgen bij de plaatselijke politie 
en in sommige gevallen ook bij het bestuur van de schietvereniging. 
De invullling van het WM3-formulier dient te geschieden 
overeenkomstig de model-richtlijnen voor invulling WM3-
formulier van de KNSA. 

 
5.3. Overeenkomstig de Wet wapens en munitie, dient het WM3-

formulier voorzien te zijn van een verklaring van het bestuur van 
de vereniging en door één van de bestuursleden te zijn 
ondertekend.  

 
5.4. Het bestuur van de vereniging dient er bij het invullen van de 

verklaring op het WM3-formulier, alsmede de ondertekening, op 
toe te zien dat daar waar gevraagd wordt voor welke tak of takken 
van schietsport het vuurwapen waarop de aanvraag betrekking 
heeft, een door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline 
wordt ingevuld die ook daadwerkelijk door de betrokkene wordt 
beoefend en ook in het verband van de vereniging kan worden 
beoefend. 
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5.5. Het bestuur van de vereniging dient erop toe te zien dat het 

bestuur wordt geïnformeerd over het verloop van de aanvraag voor 
een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. Het lid 
dient van een positief besluit melding te maken en bij een afwijzing 
van de aanvraag een kopie van de afwijzende Beschikking te 
overleggen aan het bestuur van de vereniging. Deze regeling dient 
in de reglementen van de desbetreffende schietvereniging te 
worden opgenomen. 
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RESUME BALLOTAGEPROCEDURE 
 
 
De wijze waarop schietverenigingen of stichtingen het lidmaatschap bij 
de KNSA kunnen verkrijgen, is als volgt: 
 
* Het bestuur van de schietvereniging dient een schriftelijk verzoek 

in voor het lidmaatschap bij de KNSA bij het Dagelijks Bestuur. 
Dat verzoek moet zijn vergezeld van een kopie van de Statuten en 
het Huishoudelijk Reglement, alsmede een kopie van het uittreksel 
van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel. 

 
* Het Dagelijks Bestuur beoordeelt of de Statuten, het Huishoudelijk 

Reglement en de inschrijving Kamer van Koophandel 
overeenkomstig de KNSA-lidmaatschapseisen zijn opgesteld.  

 
* Indien dat het geval is, wordt het verzoek om lidmaatschap en de 

daarbij behorende bescheiden, in handen gesteld van een Ballotage-
inspecteur. De Ballotage-inspecteurs zijn door de KNSA getrainde 
personen die beschikken over de noodzakelijke kwalificaties voor 
deze functie. De Ballotage-inspecteur benadert de vereniging en 
brengt een persoonlijk bezoek aan die vereniging. 

 
* Aan de hand van standaard-formulieren worden puntsgewijs de 

richtlijnen voor toelating doorgenomen. Van deze inspectie 
rapporteert de Inspecteur aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks 
Bestuur kan besluiten tot toelating of niet-toelating.  
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* Indien de vereniging niet wordt toegelaten omdat zij niet aan de 

gestelde eisen voldoet, is toelating alsnog mogelijk nadat aan de 
gestelde criteria is voldaan; alsdan zal de procedure opnieuw in 
werking treden. 

 
* Verenigingen die om gewichtige redenen aan enige in deze 

brochure gestelde eis niet voldoen, kunnen dat aan de ballotage-
inspecteur kenbaar maken, waarna het Dagelijks Bestuur van de 
KNSA zal bezien of kan worden afgeweken.  In geen geval zullen 
afwijkingen worden toegestaan die strijdig zijn met de wet- en 
regelgeving. 
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