
 

 

INTRODUCTIE PROCEDURE IN DE SCHIETSPORT 

 

Ik wil kennismaken met de schietsport, en nu?  

Je start met een aanmelding bij het secretariaat middels  een mail met je persoonlijke gegevens, en 
je geeft aan dat jij je wil aanmelden voor introductie lessen. Als er sprake is van een wachttijd wordt 
je op de wachtlijst geplaatst en ontvang je bericht wanneer je bovenaan staat. 

Wanneer je van het secretariaat bericht ontvangt met het voorstel voor een eerste afspraak zorg je 
dat je tijdens deze afspraak je legitimatiebewijs meeneemt. 

Na inschrijving in het introductieregister heb je als introducé recht op maximaal drie 
introductielessen.  De kosten voor drie introductielessen met persoonlijk begeleider en gebruik van 
munitie, wapen, persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbril en gehoorbescherming 
worden vooraf bekend gemaakt en dien je te voldoen bij je eerste bezoek. 

Na deze drie introductie lessen heb je de keuze om wel of geen verenigingslid te willen worden. Als je 
lid wil worden ontvang je direct een inschrijf formulier. Vervolgens vraag je een verklaring omtrent 
gedrag aan (V.O.G.) Let op, dit dient aangevraagd te worden specifiek voor schietsport.  

Zodra je de V.O.G. ontvangen hebt meld je dit bij het secretariaat en volgt een uitnodiging voor een 
kennismakingsgesprek waarbij je het inschrijfformulier, een pasfoto en je V.O.G. meeneemt.  

Na een positief gespreksresultaat ben je aspirant en worden direct afspraken gemaakt voor de eerste 
trainingen. Vanaf dat moment ben je ook contributie plichtig. 

De contributie is……….. euro per jaar, en eenmalig inschrijfgeld van ……… Euro. Hieronder valt ook de 
verplichte afdracht aan de KNSA. 

Na het volgen van de verplichte introductiecursus, welke afgesloten wordt met een proeve van 
bekwaamheid wordt je vrij gegeven. Binnen deze cursus staat veiligheid centraal maar wordt er ook 
naar gestreefd je op een zeker prestatieniveau te krijgen.  

De duur van de introductiecursus is afhankelijk van de voortgang maar komt gemiddeld uit op een 
half jaar. De trainingen vinden plaats onder begeleiding van een gecertificeerd trainer. 

Wanneer een lid wordt vrijgegeven wordt dit officieel geregistreerd en is deze persoon vanaf dat 
moment aspirant-lid en vrij om zelfstandig zijn/haar eigen training te plannen. 

 

 

 


