
Inschrijfformulier nieuwe leden: “S.V. De Lekschutters”.    
 

 
Achternaam   ........................................................................................ 
 
Voornamen   ........................................................................................ 
 
Adres    ........................................................................................ 
 
Postcode, woonplaats  ........................................................................................ 
 
Geboortedatum   ........................................................................................ 
 
Geboorteplaats   ........................................................................................ 
 
Bankgironummer                 ........................................................................................ 
 
Telefoonnummer   ......................................................................................... 
 
Emailadres                                    ........................................................................................... 
 
Door wie geïntroduceerd   ........................................................................................... 
 
Legitimatiegegevens   ............................................................................................ 
 
Bent u ooit in aanraking met          ............................................................................................                                                                                                                                       
de politie geweest  
 
Beroep    ......................................................................................... 
 
Lidmaatschap andere/  .......................................................................................... 
vorige schietvereniging 
 
andere ervaring met  ...........................................Nr. verlof................................ 
vuurwapens 
 
Reeds KNSA-lid ?  Ja /nee   : lidmaatschapsnummer :..................................... 
 

Verklaart hierbij zich aan te melden als lid van de schietvereniging: “De Lekschutters” en kennis genomen te hebben 

van het volgende: 

 

1. Deelname aan de schietoefeningen en wedstrijden gebeurt geheel op eigen risico, zonder enige vorm van beroep 

op voornoemde vereniging. 

2. Indoen er een ledenstop is ingesteld wordt ondergetekende op een wachtlijst geplaatst en te zijner tijd opgeroepen 

voor de verplichte deelname aan een schietinstructie. 

3. Vóór of tijdens de eerste schietinstructie dienen twee pasfoto’s en een bewijs van goed gedrag overlegd te 

worden. Bovendien dient het bedrag van het inschrijfgeld alsmede dat voor de borg van de toegangssleutel vooraf 

te zijn voldaan. (zie punt 4)  

4. Ondergetekende is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd, ad  € 45,00, te voldoen vóór of tijdens de eerste schiet- 

instructie. (Restitutie van dit bedrag is niet mogelijk) Tevens dient er voor de toegangssleutel een borg  

ad. € 12,00 te worden gestort. (Dit bedrag wordt terugbetaald na inlevering van de sleutel) . 

5. De jaarlijkse contributie bedraagt  € 131,50  plus een bedrag van  € 42,50 aan KNSA contributie, samen   

 € 174,00. De kosten van de (verplichte) inschrijving  bij de K.N.S.A. bedragen éénmalig € 35,00. 

6. Als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan wordt men van het aspirant-schap of lidmaatschap uitgesloten. 

7. Ondergetekende is bekend en gaat akkoord met het privacy-beleid van de Lekschutters en KNSA 

8. Bij dit formulier hoort de Eigen Verklaring! 

 

 

Datum   :………………………………….. 

 

Handtekening  :…………………………………... 



 
EIGEN VERKLARING 

 

 
De Schietsportvereniging De Lekschutters verzoekt u een aantal vragen te beantwoorden omtrent uw 
persoonlijke omstandigheden en uw psychische gezondheid. Het ingevulde formulier zal worden 
opgenomen in uw persoonlijk dossier. U wordt geacht de vragen naar waarheid in te vullen; relevante 
informatie achterhouden kan gevolgen hebben voor uw lidmaatschap. Bij positieve antwoorden (een “ja”) 
kunt u een toelichting geven in een persoonlijk gesprek met een bestuurslid van de vereniging.  
 

1.  Is ooit bij u een psychiatrische diagnose vastgesteld, zoals een 
psychotische stoornis, bipolaire stoornis, depressieve stoornis, 
posttraumatische stress-stoornis, autisme, ADHD of een 
persoonlijkheidsstoornis? 

 
JA 

 
NEE 

2. Zijn er lichamelijke aandoeningen of beperkingen die van belang zijn 
om te melden, die wellicht de beoefening van de schietsport zouden 
kunnen belemmeren?  

 
JA 

 
NEE 

3. Bent u ooit opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek of een 
verslavingsinstelling? 

 
JA 

 
NEE 

4. Heeft u wel eens overmatig alcohol of drugs gebruikt, zodanig dat dit 
tot problemen leidde, zoals agressie? 

 
JA 

 
NEE 

5. Gebruikt u medicatie vanwege een psychiatrische aandoening, of 
gebruikt u anderszins medicatie die van negatieve invloed zou 
kunnen zijn op de concentratie of het oordeelsvermogen? 

 
JA 

 
NEE 

6. Zijn thans stressvolle omstandigheden in uw leven gaande, zoals een 
relatiebreuk, ontslag of schuldenlast? 

 
JA 

 
NEE 

7. Krijgt u gedachten aan de dood als u onder druk wordt gezet of 
tegenslag moet verduren? 

 
JA 

 
NEE 

8. Heeft u een traumatische ervaring gehad waardoor u onder 
stressvolle omstandigheden sterk emotioneel zou kunnen reageren? 

 
JA 

 
NEE 

9. Zou u zichzelf omschrijven als een eenling? JA NEE 

10. Vindt u het moeilijk om anderen te vertrouwen? JA NEE 

11. Zeggen anderen wel eens van u dat u opvliegend bent, of extreem in 
uw uitlatingen? 

 
JA 

 
NEE 

12. Verliest u makkelijk uw zelfbeheersing of wordt u snel boos? JA NEE 

 
Ondergetekende verklaart het aanmeldingsformulier en de Eigen Verklaring naar waarheid te hebben 
ingevuld en verklaart tevens ermee op de hoogte te zijn dat antwoorden die in strijd met de waarheid 
zijn gegeven, ontzetting uit het lidmaatschap tot gevolg kunnen hebben.  
 
Ondergetekende verklaart tevens akkoord te gaan met de verwerking van de persoonsgegevens, zoals 
die op het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring door betrokkene zijn ingevuld. 

 
Naam:………………………………………………….. 
 

 
     
    Datum:………………………………………………….                   Handtekening:………………………………………………… 
 
 
 
 

 



 

OVERIGE BEPALINGEN: 
 
 
 
Op het moment dat u als aspirant/aspirant-lid/lid tot De Lekschutters wordt toegelaten, wordt u eveneens bij de KNSA 
aangemeld. Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring komt daarom niet alleen 
tussen u en de Lekschutters ], maar ook tussen u en de KNSA een Overeenkomst tot stand. 
Op basis van deze Overeenkomst, in de vorm van het ondertekende aanmeldingsformulier en de ondertekende eigen 
verklaring, komen u, KNSA en De Lekschutters overeen, dat het KNSA en De lekschutters] toegestaan is om:   
 
(1) gedurende de looptijd van uw aspirant-tijd; maar ook  
(2) gedurende het (eventuele) aspirant-lidmaatschap en/of het (eventuele) lidmaatschap; en  
(3) gedurende een zekere periode na afloop van enige vorm van aspirant-schap of lidmaatschap 
 
uw persoonsgegevens, zoals door u verstrekt via het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring, alsmede 
verkregen van derden te verwerken en/of te gebruiken om de overeenkomst uit te kunnen voeren, de 
bovengenoemde activiteiten te kunnen organiseren en te verwerken in het kader van andere gerechtvaardigde 
doeleinden en belangen van de KNSA en de Verenigingen. 
 
 
KNSA en De Lekschutters zijn gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG), die aan 
verwerking van persoonsgegevens door organisaties, zoals de KNSA en De Lekschutters strenge eisen stelt.  
De persoonsgegevens worden door KNSA en De Lekschutters dan ook uitsluitend  gebruikt in het kader van door de 
KNSA en Lekschutters geformuleerde doeleinden en binnen de grenzen van de AVG en overige relevante wet- en 
regelgeving. 
 
Ingang en looptijd 

De Overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring.  
De looptijd van de Overeenkomst is gelijk aan de looptijd van het (aspirant) lidmaatschap, alsmede gedurende vijf (5) 
jaar na afloop daarvan. U, de KNSA en De Lekschutters doen afstand van het recht op vernietiging, opzegging of 
ontbinding van deze Overeenkomst. 
 
 
 
 

 
Schietvereniging: “De Lekschutters”.  
Singel 5,  NIEUWPOORT  
Rabobank Nieuwpoort 3235.07.425 
Mail : bestuur@delekschutters.nl 
 
 
 

 

mailto:bestuur@delekschutters.nl

