Huishoudelijk reglement
Schutterij Eendracht Maakt Macht
Kekerdom
Vastgesteld in de
bestuursvergadering van
3 augustus 2015.

Doel van dit huishoudelijk reglement:
Het stellen van regels waaraan het bestuur van de Vereniging Schutterij EMM Kekerdom zich houdt
ter verkrijgen van de certificering. De certificering is nodig voor het verkrijgen van een verlof voor het
bezit van verenigingswapen(s) type Flobert kaliber .22.

1 Algemeen:
Art. 1.1
a) In de statuten van de vereniging is opgenomen dat het doel van de vereniging is, de leden in de
gelegenheid stellen de schietsport te beoefenen en het in stand houden van de
schutterijen/Schuttersgilden.
b) De vereniging maakt gebruikt van verenigingswapens, geweer type flobert, kaliber .22, waarvoor
de wapenmeester van de vereniging verlof heeft voor bezit en gebruik van deze wapens.
c) De vereniging EMM kent de navolgende activiteiten waarbij introducees in de gelegenheid
worden gesteld om met een verenigingswapen schieten.
1. Viertallen schietwedstrijden
2. Fladderschieten
3. Vogelschieten
d) Voornoemde activiteiten zijn activiteiten welke binnen de activiteiten van Schutterij EMM onder
de categorie traditioneel schieten vallen.
e) Voornoemde schietactiviteiten vinden plaats in de open lucht op een veld.
f) Bij deze schietactiviteiten die door de vereniging worden georganiseerd ziet het bestuur er op
toe dat het onder a vermelde doel wordt nagestreefd.
Art. 1.2
Het bestuur ziet er op toe dat alle bestuursleden van de schutterij welke verantwoordelijk zijn voor
aanvraag van de wapenverloven tevens lid zijn van de schutterij EMM en van de Vereniging
Geweerschutter Gelderse Federatie (VGGF) St. Hubertus.
Art.1.3
Het bestuur onderzoekt en ziet er op toe dat bestuursleden die betrokken zijn bij de aanvraag van
wapenverloven en de verkrijgen daarvan, geen feiten of gedragingen bekend zijn die de belangen
van EMM, de KNSA of van de schietsport of van het Gilde-/Schutterijwezen in Nederland zouden
kunnen schaden.
Art.1.4
Het bestuur ziet er op toe dat geen van de bestuursleden van EMM als privépersoon commercieel
belang heeft bij de handel in wapens en/of munitie en/of de exploitatie van een
schietsportaccommodatie.
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Art.1.5
Het bestuur ziet er op toe dat er tijdens evenementen alleen wordt geschoten met
verenigingswapens waarvoor aan een of meer leden van de vereniging verlof is verleend om deze in
bezit te mogen hebben. Het schieten met eigen wapens is niet toegestaan.
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2 Wet en Regelgeving:
Art.2.1
a) Ter naleving van het doel genoemd in artikel 1.1 onder a van dit regelement organiseert de
vereniging elk kalender jaar het zogenaamde 4-tallen schieten, het fladderschieten en het
vogelschieten. Tijdens deze evenementen wordt er met het verenigingsvuurwapen geschoten
waarvoor de wapenmeester van de vereniging verlof heeft om dit wapen in bezit te mogen
hebben. Het wapen mag uitsluitend worden geladen met verenigingsmunitie.
b) Voor het mogen plaatsvinden van deze evenementen en schieten met voornoemd wapen tijdens
deze evenementen vraagt het bestuur van de vereniging EMM telkens een evenementenvergunning aan bij de gemeente.
c) Het bestuur draagt er zorg voor dat er een kopie van de door de gemeente verstrekte vergunning
bij of op het evenemententerrein aanwezig is.
d) Het bestuur wijst een terrein / evenement verantwoordelijke aan die deze vergunning tijdens het
evenement bij zich heeft en desgevraagd aan een bevoegde instantie/ persoon kan tonen.
Art.2.2
a) Indien de vereniging een evenement organiseert waarbij er sprake is van alcoholische
drankverkoop in eigen beheer dan zorgt het bestuur voor een geldige Drank en
Horecavergunning.
b) In bovenstaand situatie draagt het bestuur er zorg voor dat er een bestuursreglement is en dat er
op de verstrekte Drank en Horecavergunning twee (2) kaderleden van EMM als leidinggevenden
op de betreffende Drank en Horecavergunning zijn vermeld.
Art.2.3
Conform het bepaalde in de statuten van EMM, belegd de vereniging minimaal één keer per jaar een
Algemene Ledenvergadering waarin rekening en verantwoording wordt afgelegd over het algemeen
gevoerde beleid en het voorafgaande financiële boekjaar.
Art.2.4
Tijdens het schieten is er sprake van het produceren van geluidsoverlast. Het omgaan met munitie
moet worden beschouwd als het omgaan met gevaarlijke stoffen. In verband met vorenstaande stelt
het bestuur van EMM overeenkomstig de bepaling in de Arbowet een “risico-inventarisatie en
evaluatie” (RI&E) op alsmede het daarop gebaseerde plan van aanpak.
Art.2.5
Het bestuur ziet er op toe dat er tijdens de onder artikel 1.1 onder c genoemde evenementen
waarbij er met een verenigingswapen wordt geschoten richtlijnen genoemd in art. 2.6 voor de
uitgifte van verenigingswapens en munitie en alles wat daarmee samenhangt worden nageleefd.
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Art.2.6
a) Het bestuur van Schuttersvereniging EMM draagt er zorg voor dat:
b) Er verlofhouder(s) worden aangewezen als wapenmeester(s).
c) Er wapenkluizen zijn waarvan de verlofhouder(s) / wapenmeester(s) als enigen de sleutel
hebben.
d) De verlofhouder(s) / wapenmeester(s) als enigen alle handelingen verrichten t.a.v. de
wapens en munitie.
e) Indien de wapens en munitie niet worden gebruikt bevinden deze zich in een kluis.
f) De grendels van de wapens zijn verwijderd en worden gescheiden van de wapens in een
aparte kluis bewaard.
g) Bijbehorende munitie wordt eveneens gescheiden van de wapens in een aparte kluis
bewaard.
h) De verlofhouder(s) / wapenmeester(s) dragen de zorg over de opslag van de wapens en
munitie en onderhoud van de wapens.
i) Indien de wapens nodig zijn voor gebruik tijdens de in art. 1.1 onder c genoemde activiteiten
worden de wapens en munitie door de wapenmeester vanuit de bewaarplaats veilig
overgebracht naar het activiteitenterrein.
j) Tot aan het moment van daadwerkelijk gebruik bevinden de grendels zich niet in het wapens.
k) De wapens, grendels en munitie blijven voortdurend in bezit en onder direct toezicht van de
verlofhouder(s) / wapenmeester(s).
l) Voor het gebruik van het wapen plaatsen de verlofhouder(s) / wapenmeester(s) het wapen
vast in een affuit.
m) Deze affuit is zo geconstrueerd dat deze de bewegingsvrijheid van het wapen beperkt tot het
doel waarop wordt geschoten.
n) Voor de daadwerkelijke aanvang van het schieten controleren de verlofhouder(s) /
wapenmeester(s) met een evt. door het bestuur aan te wijzen persoon de opstelling op
veiligheid en deugdelijkheid.
o) Nadat deze controle heeft plaats gevonden en er geen gebreken zijn geconstateerd plaats de
verlofhouder / wapenmeester de grendel in het wapen en stelt het wapen op veilig.
p) Ten behoeve van het schieten laadt de verlofhouder / wapenmeester het wapen met
munitie.
q) Voor het lossen van het schot door het lid dan wel de introducé instrueert de
verlofhouder/wapenmeester deze personen.
r) Indien het lid of de introducé aangeven klaar te zijn voor het lossen van het schot draagt de
verlofhouder / wapenmeester het wapen geladen met munitie over aan deze persoon.
s) Verlofhouder / wapenmeester stelt het wapen op vuren en deelt de schutter dit mede.
t) Gedurende de tijd dat de introducé bezig is met het lossen van het schot houdt de
wapenmeester toezicht op het wapen.
u) Na het lossen van het schot stelt de verlofhouder / wapenmeester het wapen op veilig en
neemt het wapen weer onder zich.
v) Van de schietbeurten houdt de verlofhouder / wapenmeester of een door hem aangewezen
persoon een register bij conform het model KNSA “register traditioneel (vogel) schieten”
waarin wordt vermeld:
 Plaats, datum en evenement.
 Verenigingsbeheerder / wapenmeester,
 Omschrijving verenigingswapen(s).
 Gebruikte munitie.
 Naam van de introducé.
 woonplaats van de introducé.
 Soort legitimatie van introducé.
 Nummer van legitimatie van introducé.
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w) De verlofhouder / wapenmeester controleert aan de hand van dit register of het aantal
verschoten patronen plus het aantal overgebleven patronen overeenkomt met het volgens
de munitiestaat aantal patronen dat voor aanvang van het schieten op de plaats aanwezig
waren.
x) Tijdens een pauze of na afloop van het evenement wordt de grendel uit het wapen
verwijderd. En de munitie veilig opgeslagen. Het wapen en munitie blijft voortdurend onder
toezicht van de verlofhouder / wapenmeester.
y) Na afloop van het evenement wordt het wapen en resterende munitie door de
verlofhouder(s) / wapenmeester(s) overgebracht naar de opbergplaats en daar volgens de
richtlijnen opgeslagen.
z) Het wapen blijft tijdens alle hiervoor genoemde momenten onder directe controle en
toezicht van de verlofhouder(s) / wapenmeester(s).
Art.2.7
Het bestuur ziet er op toe dat het register als bedoeld in artikel 2.6 onder v tijdens de in art. 1.1
onder c genoemde evenementen waarbij er door introducees wordt geschoten goed en zorgvuldig
wordt ingevuld.
Art.2.8
Het bestuur draagt zorg voor de aanwezigheid van een brochure waarin leden in introducees worden
geïnformeerd omtrent de wijze waarop met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Deze brochure
is aanwezig tijdens de in art. 1.1 onder c vermelde evenementen.
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3 Veiligheid:
Art.3.1
Het bestuur draagt er zorg voor dat de vereniging beschikt over een veiligheidsreglement schietbaan
conform het model KNSA of conform het model KNSA/Vereniging Geweerschutter Gelderse
Federatie (VGGF) St. Hubertus.
Art.3.2
Het bestuur draagt er zorg voor dat voornoemd veiligheidsreglement bij de leden bekend is door dit
op een ledenvergadering te behandelen.
Art.3.3
Het bestuur draagt er zorg voor dat voornoemd veiligheidsreglement aanwezig is op de locaties waar
de in artikel 1.1 onder c genoemde activiteiten plaats vinden en dat dit veiligheidsreglement daar
voor eenieder beschikbaar is.
Art.3.4
Het bestuur wijst de verlofhouder(s) / wapenmeester(s) aan als veiligheidsfunctionarissen en/of
baancommandanten. Deze hebben als taak het toezien op een veilig verloop van het schieten met de
verenigingswapens tijdens de activiteiten genoemd in artikel 1.1 onder c.
Art.3.5
Het bestuur draagt er zorg voor dat er tijdens de activiteiten genoemd onder artikel 1.1 onder c altijd
minimaal één veiligheidsfunctionaris of baancommandant aanwezig is die zicht heeft op de plaats
waar met het wapen wordt geschoten.
Art.3.6
Het bestuur draagt er zorg voor dat er van de terreinen waar de activiteiten plaatsvinden genoemd in
art.1.1 onder c een platte grond is en dat hierop de uitgangen en nooduitgangen zijn aangegeven.
Art.3.7
Tijdens het plaatsvinden van de in artikel 1.1 onder c genoemde activiteiten worden markeringen
geplaatst waardoor het voor het publiek zichtbaar is waar zich de uitgangen en nooduitgangen
bevinden.
Art.3.8
Het bestuur draagt er zorg voor dat alle voorwaarden m.b.t. veiligheid vermeld in de vergunning
verstrekt door de gemeente voor het houden van de onder artikel 1.1 onder c vermelde
evenementen worden uitgevoerd en regelmatig worden gecontroleerd.
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4 Verkrijgen lidmaatschap voor toekomstig verlofhouder / wapenmeester van
Schuttersvereniging EMM.
Art.4.1
Het bestuur hanteert de regel dat een persoon die lid moet worden van de KNSA om verlofhouder te
kunnen worden t.b.v. het beheren van de verenigingswapens, minimaal 2 jaar lid dient te zijn van de
Schutterij EMM en tevens moet zijn toegetreden als lid van de schietcommissie.
Art.4.2
Het bestuur hanteert een ballotageprocedure voor een lid van de Schutterij EMM die lid moet
worden van de KNSA en die binnen de vereniging de functie van verlofhouder / wapenmeester moet
gaan vervullen.
Art.4.3
Voor zover de in artikel 4.2 bedoelde nieuwe leden welke de functie van verlofhouder /
wapenmeester moeten gaan vervullen, hierover beslist het verenigingsbestuur dan wel de Algemene
ledenvergadering of deze personen wel of niet worden toegelaten als nieuw lid van de KNSA.
Art.4.4
a) Voor het uitvoeren van een ballotageprocedure stelt het bestuur een ballotagecommissie in. Deze
ballotagecommissie heeft als taak het doen van onderzoek naar geschiktheid van een persoon als
toekomstig KNSA lid, verlofhouder / wapenmeester.
b) De ballotagecommissie brengt advies uit aan het bestuur. Dit advies mag niet bindend zijn maar
uitsluitend adviserend. Het besluit over wel of niet toelaten wordt genomen door het
verenigingsbestuur dan wel de algemene ledenvergadering.
Art.4.5
De ballotagecommissie doet voor zover het mogelijk is onderzoek t.a.v. de persoon naar:
a) De motieven voor aanvragen van het lidmaatschap.
b) Mogelijke strafbare antecedenten.
c) De mogelijke aanwezigheid van klinische factoren.
d) De aanwezigheid van stressvolle omstandigheden.
e) Specifieke kenmerken van de persoon.
Art.4.6
Het bestuur laat potentieel nieuwe leden van de KNSA welke beoogd verlofhouder / wapenmeester
zijn een eigen verklaring invullen en ondertekenen waarin hij/zij verantwoording aflegt over de onder
artikel 4.5 vermelde punten.
Art.4.7
Indien nadien blijkt dat de verklaring als bedoelt in art.4.6 niet naar waarheid is ingevuld dan kan het
bestuur van de vereniging op grond daarvan het lidmaatschap van de Schutterij EMM per direct
opzeggen.
Art.4.8
Het bestuur vraagt inzage in het originele en geldige legitimatiebewijs van beoogde nieuwe leden
van de KNSA welke beoogd verlofhouder / wapenmeester zijn. De gegevens hiervan, het soort
legitimatiebewijs en het nummer worden in de administratie van de vereniging opgenomen.

H. Hampsink EMM Kekerdom

3-8-2015

Art.4.9
Het bestuur vraagt aan beoogde nieuwe leden van de KNSA welke beoogd verlofhouder /
wapenmeester zijn, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met betrekking tot het lidmaatschap van
een schietsportvereniging te overleggen welke niet ouder is dan zes (6) maanden.
Art.4.10
Het bestuur hanteert t.a.v. leden van de Schutterij EMM, beoogde nieuwe leden van de KNSA welke
beoogd verlofhouder / wapenmeester zijn, een aspirant periode als lid van de schietcommissie van
de Schutterij EMM. Gedurende deze periode heeft deze persoon niet dezelfde rechten als de
reguliere leden van de schietcommissie van de Schutterij EMM.
Art.4.11
Ten aanzien van de in art. 4.10 genoemde personen hanteert de vereniging EMM een termijn van
minimaal 6 (zes) maanden vanaf het moment van introductie tot aan het definitieve gewoon
lidmaatschap van de schietcommissie.
Art.4.12
Het bestuur biedt nieuwe KNSA leden weke beoogd verlofhouder / wapenmeester zijn, tijdens de
introductie en/of aspirant-periode een introductiecursus aan.
Art.4.13
Deze introductiecursus dient lesstof over de navolgende ontwerpen te bevatten:
a) Veiligheid op de schietlocatie
b) Omgang met vuurwapens
c) Basistechniek van disciplines
d) Proeve van schietveiligheid.
Art.4.14
Het bestuur draagt er zorg voor dat leden die beoogd verlofhouder / wapenmeester zijn bij de KNSA
zijn aangemeld en beschikken over een KNSA-licentie.
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5. Monitoring bestaande leden:
Art.5.1
Het bestuur waarborgt het sociale aspect binnen de Schutterij EMM door de in artikel 1.1 onder c
genoemde activiteiten in het openbaar te laten plaatsvinden.
Art.5.2
Het bestuur draagt er zorg voor dat tijdens de activiteiten genoemd in artikel 1.1 onder c altijd
minimaal één (1) bestuurslid aanwezig is.
Art.5.3
Indien het bestuur van de vereniging van de KNSA een melding ontvangt betreffende het weigeren,
intrekken of niet verlengen van een verlof tot het bezit en voorhanden hebben van een vuurwapen,
dan wordt het lidmaatschap van de persoon welke dit aangaat, overeenkomstig de statuten en
reglementen van de KNSA, op verzoek van de KNSA door het bestuur van de schuttersvereniging
EMM opgezegd.
Art.5.4
a) Het bestuur is bekend met het bestaan van een meldpunt bij de KNSA waar personen of instanties
melding kunnen doen omtrent zorgen die ze zich maken omtrent gedragingen van verlofhouders
i.r.t. het beschikken over vuurwapens.
b) Indien er door de KNSA een melding wordt gedaan over een lid van de Schutterij EMM, dan
neemt het bestuur in overleg met de KNSA vervolgens t.a.v. dit lid noodzakelijke acties.
Art.5.5
a) Het bestuur benoemd een van de bestuurders of een kaderlid als vertrouwenscontactpersoon
(VOC). Deze VOC heeft als taak binnen de vereniging vertrouwelijk meldingen te kunnen
ontvangen van personen omtrent zorgelijk gedrag van verlofhouder(s) i.r.t. het bezit van
vuurwapens.
b) De vertrouwenspersoon treedt op als intermediair en zal indien noodzakelijk het bestuur van
Schuttersvereniging EMM of andere instanties informeren.
Art.5.6
Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden worden geïnformeerd over de aanwezigheid en taak
van een VOC.
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6 Verkrijging van verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen.
Art.6.1
Het bestuur ziet er op toe dat wanneer een van de leden voor de vereniging een aanvraag bij de
politie indient voor het voorhanden mogen hebben van een verenigingsvuurwapen, deze persoon
voldoet aan de volgende eisen:
a) De persoon moet voor het worden van verlofhouder geschikt worden geacht.
b) De persoon is in staat om veilig met betreffen vuurwapen om te gaan.
c) De persoon is minimaal één (1) jaar gewoon lid van een schietsprotvereniging en/of van een
Gelderse Schuttersgilde / Gelderse Schutterij.
Art.6.2
Het bestuur ziet er op toe dat voor het invullen van het aanvraagformulier voor een wapenverlof
(WM5 formulier) de daarop van toepassing zijnde model richtlijnen van de KNSA worden nageleefd.
Art.6.3
Het bestuur ziet er op toe dat wanneer één van de leden een aanvraag doet voor het verkrijgen van
wapenverlof, het WM5 formulier is voorzien van een verklaring van het bestuur van de Schutterij
EMM en dat het formulier is ondertekend door één van de leden die beschikt over een KNSA licentie.
Art.6.4
Het bestuur ziet er op toe dat bij het invullen van het WM5 formulier, daar waar gevraagd wordt
voor welke tak of takken van de schietsport het vuurwapen waarop de aanvraag betrekking heeft,
wordt vermeld de onder artikel 1.1 onder c vermelde activiteiten.
Art.6.5
Het bestuur ziet er op toe dat de onder artikel 1.1 onder c vermelde activiteiten die op het WM5
formulier worden ingevuld ook daadwerkelijk door de betrokkene in verenigingsverband kan worden
beoefend.
Art.6.6
a) Het bestuur monitort het proces van de aanvraag voor het verkrijgen van verlof voor het bezit van
een verenigingsvuurwapen voortdurend. Het bestuur laat zich door de aanvragen informeren
over de voortgang, het verkrijgen van het verlof en over een eventuele weigering van het
verkrijgen van verlof.
b) Bij een weigering laat het bestuur zich informeren over de motieven die tot de weigering hebben
geleid.
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7. Bescherming imago van de schietsport, het Schutters- en Gildewezen.
Art.7.1
Het bestuur voert een beleid waarin het dragen van camouflagekleding of andere uit enige
krijgsmacht afkomstige kledij of politietenues, politie-uniformen en gevechtstenues worden
ontmoedigd.
Art.7.2
Het bestuur draagt er zorg voor dat tijdens het plaatsvinden van de onder artikel 1.1 onder c
genoemde activiteiten uitsluitend abstracte doelen worden gebruikt
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