Schietsportvereniging

COW

PROCEDURE NIEUWE LEDEN
Ondergetekende (naam aspirant lid)

Naam bestuurslid

Datum kennismakingsgesprek
verzoekt te worden toegelaten als aspirant lid van de Schietsportvereniging C.O.W. en:
- vult daartoe het onderliggende formulier volledig in
- verklaart de statuten en reglementen van de vereniging te hebben ontvangen
- verklaart zich strikt te zullen houden aan alle voor de leden van de vereniging geldende regels

ALGEMENE PERSOONSGEGEVENS
Achternaam

Voornamen (voluit)

Roepnaam

Nationaliteit

Geboorteplaats en -datum

Geslacht

Adres + huisnummer

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer thuis

Telefoonnummer mobiel

E-mailadres

Beroep

blad 1

WETTELIJKE EISEN
Origineel van het legitimatiebewijs getoond?

Paspoort / ID-kaart / Rijbewijs

Soort legitimatiebewijs en nummer
Originele en recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor het
lidmaatschap van een schietvereniging, overgelegd?
(alleen van toepassing indien de desbetreffende persoon niet beschikt over een verlof tot
het voorhanden hebben van een vuurwapen)

Kopie geldig verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen
overgelegd (indien van toepassing)?

JA / NEE / NVT

Zo ja: KNSA-licentienummer

OVERIGE VRAGEN
Betreft het een gezinslid van een schutter van de vereniging?

Betreft het een contributieve schutter elders?

Hoe bent u in contact gekomen met deze schietsportvereniging?

Hebt u enige ervaring in de omgang met vuurwapens?

Zo ja, welke vuurwapens en waar hebt u deze ervaring opgedaan?

Kent u een of meerdere leden van de schietvereniging?

Zo ja, welke?

Heeft u zich ooit aangemeld bij een andere schietsport vereniging?

JA

/

NEE

JA

/

NEE

Zo ja, bent u daar toen lid geworden?

Zo ja, bij welke vereniging bent u toen lid geworden?

Zo nee, waarom niet?
Wat zijn uw motieven om het lidmaatschap van een
schietsportvereniging aan te vragen?
Bent u ooit in aanraking geweest met politie of justitie?

blad 2

Zo ja, wanneer en voor welk feit?

CHECKLIST
Is dit formulier volledig ingevuld en getekend?

JA

/

NEE

Is de aanvraag VOG opgesteld en ingediend?

JA

/

NEE

Is de eigen verklaring ingevuld en getekend?

JA

/

NEE

Is het formulier machtigng incasso volledig ingevuld?

JA

/

NEE

Heeft het bestuur besloten tot toelating?

JA

/

NEE

Zijn er twee pasfoto's ingeleverd?

JA

/

NEE

Datum:

Handtekening:

blad 3

