Aanmeldingsformulier
aspirant schietsportvereniging de Vrijheid Zwaag
Naam bestuurslid .................................................................................................................................
Inleiding
Ondergetekende verzoekt te worden toegelaten als ‘aspirant’ van de Schietsportvereniging ‘SV de Vrijheid’ te Hoorn. ‘SV de Vrijheid’ is, onder inschrijfnummer 1120 District 3, als lid aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (‘KNSA’). De
KNSA behartigt in Nederland de belangen van alle bij haar aangesloten schietsportverenigingen. Wil je
meer weten over de overeenkomst tussen de KNSA en ‘SV de Vrijheid’ bezoek dan onze site: https://www.svdevrijheidhoorn.nl/index.php/lidmaatschap-2/knsa. Voordat je lid kunt worden van ‘SV de Vrijheid’










vul je het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring volledig en naar waarheid in en onderteken
en retourneer je het formulier aan SV de Vrijheid;
lees en onderteken je de privacyverklaring en retourneert deze aan SV de Vrijheid;
levert je drie goed gelijkende pasfoto’s in en ga je akkoord met het plaatsen van één van de foto’s
op het aspirantenbord voor de duur van twee maanden;
ben je ouder dan 16 jaar dan lever je een originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in. Deze
VOG mag niet ouder zijn dan zes maanden na afgifte.
Indien je reeds beschikt over een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen (WM4),
lever je een kopie van het (geldige) verlof in.
Verklaar je de statuten, het huishoudelijk-, en baanreglement te hebben ontvangen of te hebben
gedownload via onze site: https://www.svdevrijheidhoorn.nl/index.php/reglementen;
verklaar je je te zullen houden aan alle, voor de leden van de vereniging, geldende regels;
weet je dat het deelnemen aan of het bijwonen van schietoefeningen en/of wedstrijden geheel
voor eigen risico is. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid;
betaal je het bedrag aan inschrijfgeld en contributie. Je kunt op de vereniging pinnen of contact
betalen.

Kosten
Eenmalig inschrijfgeld bedraagt voor de vereniging
Aspirant jeugdlid A (12 – 15 jaar)

€ 0,00

€ -------------

Aspirant jeugdlid B (16 – 17 jaar)

€ 17,50

€ -------------

Aspirant hoofdlid (18 – 20 jaar)

€ 25,00

€ -------------

Aspirant hoofdlid (> 20 jaar)

€ 25,00

€ -------------

Aspirant gezinslid

€ 25,00

€ -------------

Aspirant 65+

€ 25,00

€ -------------

Eenmalig inschrijfgeld bedraagt voor de KNSA
Aspirant jeugdlid A (12 – 15 jaar)

€ 0,00

€ -------------

Aspirant jeugdlid B (16 – 17 jaar)

€ 0,00

€ -------------

Aspirant hoofdlid (18 – 20 jaar)

€ 0,00
€ 35,00

€ -------------

Aspirant hoofdlid (> 20 jaar)
Aspirant gezinslid
Aspirant 65+
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Contributie SV de Vrijheid
over de maanden ------------------------- tot ---------------------------------------------

€ -------------

Jaarlijks inschrijfgeld voor de KNSA
Aspirant jeugdlid A (12 – 15 jaar)

€ 17,00

€ -------------

Aspirant jeugdlid B (16 – 17 jaar)

€ 17,00

€ -------------

Aspirant hoofdlid (18 – 20 jaar)

€ 22,00

€ -------------

Aspirant hoofdlid (> 20 jaar)

€ 42,50

€ -------------

Persoonsgegevens
Geldige VOG, voor het lidmaatschap van een
schietvereniging?

Let op:
Alleen als persoon geen verlof heeft!

Vroeger lidmaatschap
Nummer KNSA & Licentiedatum
Geslacht
Voorletters
Voornamen (voluit)

Man

Vrouw

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roepnaam

---------------------------------------------------------------

Tussenvoegsel & achternaam

---------------------------------------------------------------

Adres en huisnummer

---------------------------------------------------------------

Woonplaats en Postcode

................................................

Telefoonnummer en/of Mobielnummer
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Geboorteplaats

---------------------------------------------------------------

Emailadres

---------------------------------------------------------------

Beroep

--------------------------------------------------------------

Origineel legitimatiebewijs getoond?
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Soort legitimatiebewijs
Nummer ID/Paspoort
Verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen?
Verlofnummer
Overige vragen
Hoe ben je in contact gekomen met
----------------------------------------------------------------------------deze schietsportvereniging?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heb je ervaring met vuurwapens?
Indien ja, met welke vuurwapens en
----------------------------------------------------------------------------waar heb je deze ervaring opgedaan?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kun je aangeven waarom je graag lid
wilt worden van de schietvereniging? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ben je bereid je voor onze vereniging in
te zetten als vrijwilliger?

Bar, enz.
Balie
Klussen

PV-tjes

Ondertekenen aanmeldingsformulier
Ondergetekende verklaart de aanmeldingsgegevens naar volledigheid en 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 kan hebben.
Naam

---------------------------------------------------------------

Datum

Handtekening

Indien de aanvrager onder de 18 jaar is dan is ook de naam & handtekening van een der ouders/voogd
vereist.
Naam ouder/voogd* ---------------------------------------------- * Doorhalen wat niet van toepassing is!
Datum
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Verkorte privacy verklaring
Dit zijn de meest belangrijke punten uit de privacyverklaring van ‘SV de Vrijheid, gevestigd in Zwaag
gemeente Hoorn. ‘SV de Vrijheid’ is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 40624556. Wanneer je de uitgebreide privacy verklaring wilt raadplegen dan kun je deze
vinden op onze website. Je kunt de uitgebreide privacy verklaring ook via onze website (https://www.svdevrijheidhoorn.nl/) downloaden.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens ‘SV de Vrijheid’ mogelijk verwerkt en voor
welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de website van ‘SV de
Vrijheid’ bezoeken of gebruiken.
Artikel 1.
Gebruik van persoonsgegevens
1.1 ’SV de Vrijheid’ verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je indien je:
a. je in schrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die
de ‘SV de Vrijheid’ aanbiedt;
b. een aankoop doet bij de ‘SV de Vrijheid’;
c. je aanmeldt voor een nieuwsbrief van de ‘SV de Vrijheid’;
d. een formulier invult voor enige ‘SV de Vrijheid’ dienst of informatieverstrekking of een formulier invult waarin je verzoekt contact met de ‘SV de Vrijheid’ op te nemen.
1.2

Wanneer je lid wordt van onze vereniging, onze website bezoekt of je aanmeldt voor een van
onze overige diensten vragen we je mogelijk om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:
Achternaam
Adres
Aspirant sinds
Beroep
Betalingswijze
Emailadres
Foto

1.3

Functie
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht
Huisnummer
IBAN en tenaamstelling
KNSA nummer

Licentiedatum
Lidnr
Mobielnummer
Nummer jachtakte
Postcode
Roepnaam
Telefoonnummer

Tussenvoegsel
Verlof
Verlofnummer
Verwachte datum lid
Voorletters
Voornamen
Woonplaats

‘SV de Vrijheid’ kan deze gegevens gebruiken om:
a. je verzoeken in behandeling te nemen;
b. je in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere
activiteit van c.q. namens de ‘SV de Vrijheid’;
c. de dienstverlening te verbeteren;
d. de website van de ‘SV de Vrijheid’ te optimaliseren;
e. contact met je op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van de ‘SV de Vrijheid’ aan je in behandeling te nemen.

Artikel 2.
Informatie wijziging en bezwaar
2.1 Je kunt contact opnemen met het ‘SV de Vrijheid’ via telefoonnummer 0229-246 806 of per email aan info@svdevrijheidhoorn.nl voor:
a) informatie over de wijze waarop de ‘SV de Vrijheid’ persoonsgegevens verwerkt;
b) vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
c) inzage in de persoonsgegevens die de ‘SV de Vrijheid’ met betrekking tot jouw verwerkt;
d) het maken van bezwaar tegen het gebruik van je gegevens door de ‘SV de Vrijheid’.
e) verzoeken dat ‘SV de Vrijheid’ je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Artikel 3.
Beveiliging van uw gegevens
3.1 ‘SV de Vrijheid’ zal jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.
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3.2

‘SV de Vrijheid’ zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te beveiligen.
3.3 Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij ‘SV de Vrijheid’ verplicht is om op grond van wetgeving jouw
gegevens langer te bewaren. ‘SV de Vrijheid’ hanteert de wettelijke bewaartermijnen.
Artikel 4.
Derden
4.1 ‘SV de Vrijheid’ zal je gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke
toestemming hebt gegeven of de ‘SV de Vrijheid’ daartoe verplicht is op grond van de Wet of een
rechterlijke uitspraak.
Artikel 5.
Wijzigingen privacyverklaring
5.1 ‘SV de Vrijheid’ controleert regelmatig of ze aan dit privacy beleid voldoet. Als je vragen hebt over
dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen via de voorzitter van de vereniging of iemand
anders van het bestuur of een mail sturen naar info@svdevrijheidhoorn.nl. Je kunt een en ander
ook schriftelijk sturen naar het bestuur van ‘SV de Vrijheid’, Postbus 55, 1687 ZH Wognum
5.2

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze
website https://www.svdevrijheidhoorn.nl en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum
vermeld. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Artikel 6.
Waar kun je terecht met een klacht?
6.1 Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met ‘SV de Vrijheid’
niet uit, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen ten aanzien van de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP). Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, belt u ons dan eerst via ons gratis
telefoonnummer 088 - 1805 250.

Ondertekenen privacy verklaring
Naam

---------------------------------------------------------------

Datum

Handtekening

Indien de aanvrager onder de 18 jaar is dan is ook de naam & handtekening van een der ouders/voogd
vereist.
Naam ouder/voogd* ---------------------------------------------*Doorhalen wat niet van toepassing is!
Datum
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EIGEN VERKLARING junior aspiranten - Circulaire Wet Wapens en munitie, bijlage C4/C5
‘SV de Vrijheid’ verzoekt jou als nieuw junior aspirant lid een aantal ja/nee- vragen te beantwoorden over
jouw persoonlijke omstandigheden en functioneren, vroeger en nu. Het ingevulde formulier zal worden
opgenomen in jouw persoonlijk dossier.
Als je ergens ‘ja’ invult hoef je daarbij verder niets op te schrijven, maar kun je, na het invullen van de vragen,
in een persoonlijk gesprek met een bestuurslid van de vereniging toelichten waarom je een ‘ja’ hebt ingevuld.
Jouw ouders of verzorgers krijgen de antwoorden te zien en ook zij moeten ook een aantal vragen
beantwoorden.
Wees eerlijk bij het invullen van dit formulier! Relevante informatie achterhouden kan gevolgen hebben voor
het lidmaatschap. Vergeet niet om onderaan een handtekening te zetten.
Ben je ooit onder behandeling geweest van een kinder- en jeugdpsychiater?
Gebruik je medicijnen?
Kost het jou moeite om vrienden te vinden?
Ga jij om met mensen die een misdaad hebben gepleegd?
Gebruik je wel eens zoveel alcohol of drugs dat je dronken of stoned bent?
Heb je wel eens gevochten met niet-leeftijdsgenoten, zoals met docenten, of heb
je ooit een wapen gebruikt bij het vechten?
Ben je wel eens van huis weggelopen en een nacht weggebleven?
Heb je jezelf wel eens opzettelijk pijn gedaan?
Dit deel in te vullen door de ouders of verzorgers (Circulaire Wet Wapens en munitie, bijlage C4/C5)
Als een minderjarige lid wil worden van een schietvereniging, worden door de schietvereniging zowel aan
het aankomende junior-lid (aangeduid als introducé/aspirant) als ook aan de ouders of verzorgers een aantal
vragen gesteld. U wordt derhalve verzocht de volgende ja/nee-vragen naar waarheid te beantwoorden.
Onderaan dit formulier kunt u eventueel aanvullende informatie kwijt.
Vindt u het nodig om de bovenstaande antwoorden door de introducé/aspirant
bij te stellen of aan te vullen?
Is bij uw zoon of dochter ooit een psychiatrische diagnose gesteld, zoals ADHD,
Autisme Spectrum Stoornis, ODD, of een andere psychiatrische diagnose?
Is bij uw zoon of dochter ooit een lichamelijke aandoening of beperking vastgesteld, die mogelijk van invloed is op het bewegingspatroon of de concentratie?
Heeft uw zoon of dochter speciaal onderwijs genoten (cluster 3 of 4 onderwijs,
voortgezet speciaal onderwijs)?
Is er sprake van een verleden van geweldservaringen (mishandeling, getuige van
geweld)?
Is er ooit sprake geweest van driftaanvallen, dieren onnodig pijn doen, of brandstichten?
Is er op school sprake (geweest) van veelvuldig vechten of spijbelen, schorsing of
voortijdige verlating?

Postadres: Postbus 55, 1687 ZH Wognum
Bezoekadres: Leekerpad 5, 1689 VP Zwaag
Pagina 6 van 7

Telefoon 0229-246 806
KNSA — 1120 district 3 KvK — 40624556 — Alkmaar
www.svdevrijheidhoorn.nl /info@svdevrijheidhoorn.nl
Versie 06062018/2

Aanmeldingsformulier
aspirant schietsportvereniging de Vrijheid Zwaag
Heeft uw zoon of dochter moeite om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten?
Heeft uw zoon of dochter moeite om onderscheid te maken tussen fantasie en
werkelijkheid?
Heeft uw zoon of dochter een fascinatie voor geweld, die verder gaat dan bij de
meeste andere jongeren?
Is er sprake van onbezonnen of roekeloos gedrag, zoals het zonder nadenken
oversteken van een straat of het doen van grote uitgaven zonder stil te staan bij
de gevolgen?
Is er ooit een periode geweest waarin sprake was van stemmen horen of achterdocht?
Is er sprake (geweest) van emotionele problemen zoals depressiviteit, die verder
gaan dan bij de meeste andere jongeren?
Ondertekenen eigen verklaring junior aspirant-lid
Ondergetekende verklaart de aanmeldingsgegevens en de eigen verklaring naar volledigheid en 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 kan hebben.
Naam

---------------------------------------------------------------

Datum

Handtekening

Indien de aanvrager onder de 18 jaar is dan is ook de naam & handtekening van een der ouders/voogd
vereist.
Naam ouder/voogd* ---------------------------------------------* Doorhalen wat niet van toepassing is!
Datum
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