De aspiranten periode bij SSV Buitenveldert
Ieder nieuw lid dat zich bij de SSV Buitenveldert aanmeldt wordt eerst Adspirant lid zoals dit in de
wet is vastgelegd.
Voorafgaand aan de aspiranten periode heeft U ingeleverd: het VOG (bewijs van goed gedrag), een
pasfoto, en de betaling van een half jaar lidmaatschap SSVB en lidmaatschap KNSA.
A. Instructie
Bij eerste binnenkomst als aspirant ontvangt U:
 een SSVB leden pas
 een boekje waarin Uw beurten geregistreerd worden
Door het scannen van Uw ledenpasje wordt de aanwezigheidsregistratie bijgehouden.
Daarna wordt U opgevangen door het bestuur en krijgt U uitleg over de verdere procedure. Hierbij
ontvangt U.
 Een kopie van de statuten en het huishoudelijk reglement,
 De veiligheidsinstructies en huisregels SSVB
Daarna gaat U verder mee met onze aspiranten begeleiders die U uitleg van de wapens zullen geven
en bij U blijven bij de eerste schoten die U als aspirant lost.
B. De Aspirantenperiode
De aspiranten periode begint met een cursus veilig en vaardig omgaan met luchtwapens.
Ook de aspirant die de wens te kennen geeft uitsluitend met vuurwapens te willen schieten is
verplicht zich eerst te bekwamen in het hanteren van een luchtwapen.
Als de aspirant begeleider van mening is dat de aspirant het schieten gecontroleerd en met
toepassing van de veiligheidsmaatregelen mag de aspirant over gaan op Klein Kaliber wapens van
de vereniging (geweer, pistool en revolver).
Hiervoor geldt wel dat de aspirant ouder dan 16 jaar moet zijn.
Uiteraard volgt de aspirant ook hier eerst een cursus veilig en vaardig omgaan met klein kaliber
wapens.
Het is wettelijk niet toegestaan om tijdens de aspirantenperiode te schieten met groot kaliber
wapens en zal hiervoor ook geen munitie kunnen verkrijgen.
D. Ballotage en overgang naar Lidmaatschap
De aspiranten periode duurt minimaal 6 maanden. In deze periode wordt van het adspirant lid
verwacht dat hij / zij :
1. Tenminste 12 schietoefeningen verricht verdeeld over de 6 maanden
2. Deelneemt aan 1 van de interne wedstrijden
Aan het einde van de periode wordt de aspirant geballoteerd door het bestuur waarbij gekeken
wordt of:
1. het adspirant lid een voldoende aantal schietoefeningen heeft
2. het bestuur van mening is dat de aspirant het schieten gecontroleerd en met toepassing van
de veiligheidsmaatregelen en daardoor op een verantwoorde wijze de sport beoefend om
hem / haar als lid aan te nemen.
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E. Lidmaatschap.
Indien de ballotage positief verlopen is mag de aspirant over gaan als lid van de SSVB, na
overmaken van de resterende contributie voor het lopende verenigingsjaar.
F. De Aspirant en Munitie :
De aspirant koopt zijn munitie van de SSVB
1. De vereniging zal er op toe te zien dat u de niet verschoten munitie weer inlevert en slaat dit
voor u op.
2. Het meenemen van munitie, waarvoor men geen verlof heeft, kan ernstige gevolgen hebben
voor de vereniging en zal voor het lid een onmiddellijk royement betekenen.
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