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Aanvang van het lidmaatschap 
Artikel 1 
1.       Gewone leden zijn zij, volgens artikel 2 lid 2a der statuten bedoelde personen, welke bij 
         voorkeur de Algemene Militaire Opleiding (AMO) hebben doorlopen en zich als zodanig bij 
         bestuur van de vereniging hebben gemeld en als zodanig door het bestuur tot de vereniging 
         zijn toegelaten. 
1.  a.  Gewone leden dienen in het bezit te zijn van een wapenverlof, en/of een AMO.
2.  Het bestuur is bevoegd om zonder opgaaf van redenen te besluiten tot niet toelating. 
        Bij niet-toelating staat schriftelijk beroep open bij de Commissie van beroep. 
3.     Ereleden zijn zij, volgens artikel 2. lid 2b der statuten bedoelde personen die op voordracht 

   van het bestuur of ten minste een/tiende van het aantal leden als zodanig door de Algemene  
   Ledenvergadering zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard.  
           Een voordracht tot benoeming gaat vergezeld van een schriftelijke toelichting. 
   Het besluit van de Algemene Ledenvergadering tot benoeming van een erelid dient te worden  
   genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.  

  
Inhoud van het lidmaatschap  
Artikel 2
1. Het lidmaatschap is persoonlijk en daardoor niet voor medegerechtigheid, overdracht of  
 vererving vatbaar. 
1. Het bestuur is echter bevoegd, hetzij ten aanzien van alle lede, het zij ten aanzien van een 

bepaalde categorie van leden, het zij ten aanzien van een of meer leden afzonderlijk, aan het 
schieten zodanige beperkingen op te leggen of voorwaarden te verbinden als met het oog op 
de veiligheid geboden acht. 

2. Zij leven de financiële verplichtingen na die hen bij of krachtens dit reglement zijn opgelegd. 
3. De leden hebben verder de rechten en verplichtingen die in de statuten en de reglementen 

zijn omschreven. 
  
Einde van het lidmaatschap  
Artikel 3 
1.    Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschied door het hoofdbestuur 

op de wijze en termijn als bepaald in art. 3 lid c der statuten en kan ook plaatsvinden indien 
het lid ondanks betalingsherinneringen niet of niet tijdig zijn jaarlijkse contributie of enig 
ander door hem aan de vereniging verschuldigd bedrag voldoet.  

 
Introducés 
Artikel 4 
1.  Het bestuur is te allen tijde bevoegd tot het introduceren van niet leden. 

De leden zijn bevoegd, onder hun verantwoordelijkheid, tot het introduceren van niet leden, 
mits zij van het bestuur de voorafgaande toestemming daartoe hebben verkregen.  
 
Het bestuur kan zijn bevoegdheid tot het verlengen van toestemming delegeren aan één of 
meer bestuursleden. 
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Geldmiddelen  
Artikel 5 
1.  De Algemene Ledenvergadering kan voor verschillende categorieën van leden afzonderlijke 

contributiebedragen vaststellen, dan wel één of meer categorieën vrijstellen van de plicht 
van contributiebetaling. 

2. Behoudens het geval dat de Algemene Ledenvergadering anders bepaalt, zijn de ereleden 
vrijgesteld van contributie. 

3.         De Algemene Ledenvergadering kan met meerderheid van stemmen besluiten tot heffing van 
een hoofdelijk omslag over de leden. Het bepaalde in lid 2, tweede zin is daarop van 
overeenkomstige toepassing. 

4. Het bestuur kan aan leden op grond van hun beperkte financiële draagkracht, zulks ter 
beoordeling van het bestuur geheel of gedeeltelijke vrijstelling verlenen van contributie-
betaling. Het bestuur dient deze vrijstelling per jaar te verlenen. 

5.  a.  Erfstellingen worden door de vereniging onder het voorrecht van boedelbeschrijving 
aanvaard. 

b. Indien aan subsidies, schenkingen of legaten lasten of andere verplichtingen door de 
vereniging zijn verbonden, doet het bestuur daarvan mededeling aan de Algemene 
Ledenvergadering. 

c. De hoogte van de jaarlijks vast te stellen donateurs bijdrage is vastgesteld op €  
 
Bestuur, samenstelling en benoeming 
Artikel 6 
 Uit zijn midden kiest het bestuur een vice-voorzitter, met dien verstande dat de functie   van 

voorzitter en vice- voorzitter nimmer bij een persoon kunnen samenvallen. 
 Bij het ontstaan van een vacature binnen het bestuur kan het bestuur besluiten een lid van de 

vereniging te betrekken bij de door de vacature ontstane werkzaamheden; dat lid vervult 
zijn werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Een vacature voor voorzitter dient tijdelijk vervuld te worden door een bestuurslid. Alle 
vacatures en tijdelijk vervulde vacatures zullen uiterlijk twee weken voor de Algemene 
Ledenvergadering aan de leden schriftelijk ter kennis worden gesteld. Zo mogelijk deelt het 
bestuur tevens mede de door haar voorgedragen kandidaten voor de vacatures. 
Voordrachten voor de bestuursfuncties door de leden dienen veertien dagen voor de aanvang 
van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend door ten 
minste dertig gewone leden. 

 Indien in geval van schorsing van een lid van het bestuur de Algemene Ledenvergadering 
 niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten eindigt de schorsing. Het 

geschorste lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene 
Ledenvergadering te verantwoorden. 

 De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.  Het op te 
maken rooster, is zodanig ingericht dat de voorzitter en vice-voorzitter nimmer tegelijk 
aftreden. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op de rooster van 
aftreden de plaats van zijn voorganger in. 

 Het dagelijkse bestuur is verantwoording schuldig aan het voltallige bestuur. 
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Bestuur, taken en bevoegdheden 
Artikel 7 
 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft, behoudens wat elders of 

krachtens de statuten is opgedragen aan andere organen van de vereniging, alle daaruit 
voortvloeiende bevoegdheden. Hieronder zijn met name begrepen de uitvoering van de 
besluiten van de Algemene Ledenvergadering en het zorg dragen voor de naleving van de 
statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. 

  
Vertegenwoordiging 
Artikel 8 

  a.   De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. 
   b.   Bij de afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter zal de vertegenwoordiging 

uit ten minste drie bestuursleden bestaan.     
   c.   Bij zaken welke belangrijke financiële gevolgen voor de vereniging kunnen hebben zal de 

penningmeester tot onder lid 1 b. genoemde vertegenwoordiging behoren. 
 d.      Het bestuur kan aan de penningmeester volmacht verlenen tot vertegenwoordiging van de 

vereniging binnen de in de volmacht te stellen grenzen. 
 
Commissies 
Artikel 9 

 Het bestuur kan bij reglement commissies instellen voor zodanige onderwerpen als het gerade zal 
oordelen. Het bestuur is bevoegd commissies te wijzigen, aan te vullen, in te krimpen of op 
te heffen. 

 De bevoegdheden van commissies zijn bij reglement vastgesteld met dien verstande dat 
commissies slechts dan de vereniging mogen vertegenwoordigen, indien zij daartoe een 
volmacht hebben van het bestuur. Het bestuur stelt aan deze volmacht grenzen. 

 De leden van de commissies zijn aan het bestuur verantwoording schuldig. 
 De leden van de commissies kunnen door het bestuur worden geschorst of ontslagen. Op deze 

schorsing of ontslag staat geen beroep open bij de Algemene Ledenvergadering. 
 Betreffende het in statuten de beschreven artikel 9 lid 3 ingestelde commissie van kas en 

verificatie gelden de in dit artikel vermeld leden 2, 3, en 4 met dien verstande dat waar in 
dit artikel “bestuur” staat vermeld dat gelezen dient te worden als “Algemene 
Ledenvergadering”. 

6.  Dit artikel is niet van toepassing op de Commissie van beroep.  
 
Voor beroep vatbare besluiten van het bestuur. 

Artikel 10 
1. Alvorens het bestuur besluit neemt waartegen ingevolge de statuten of een reglement 

beroep open staat, stelt het de betrokkene schriftelijk onder opgave van reden op de 
hoogte van dit voornemen. Betrokkene krijgt naar aanleiding daarvan de gelegenheid te 
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worden gehoord door het voltallige bestuur. Tussen de schriftelijke kennisgeving en het 
tijdstip, waarop het lid wordt gehoord, dit ten minste 14 dagen te liggen, doch maximaal 

  1 maand. 
2. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld op de zitting of op een nadere zitting 

getuigen of deskundigen voor te brengen. 
3. De betrokkene mag zich doen bijstaan door een advocaat, die in de gelegenheid zal worden 

gesteld de zittingen bij te wonen, de getuigen en deskundigen vragen te stellen, de nodige 
opmerkingen te maken en schrifturen in te dienen. 

4. De behandeling geschiet met zodanige voortvarend als inachtneming van het bepaalde in de 
leden 1 t/m 3 mogelijk is. 

5. Het in leden 1 t/ 3 bepaalde behoeft niet in acht te  worden genomen indien het een besluit 
tot ontzetting betreft, uitsluitend gegrond op wanbetaling van aan de vereniging ver-
schuldigde gelden, nadat het lid tot tweemaal toe vergeefs een termijn van 14 dagen is 
gegund om alsnog aan zijn verplichting te voldoen. 

6. Het bestuur besluit uiterlijk 6 weken nadat de zaak voor beslissing gereed ligt. 
7. Het besluit van het bestuur is met redenen omkleed. Een afschrift daarvan wordt 

onmiddellijk aan het betrokken lid en eventueel zijn raadsman overhandigd c.q. aangetekend 
toegezonden. 

8. Indien het bestuur het bepaalde in lid 4 en of 6 niet in acht neemt, kan het betrokken lid 
zich beklagen bij de commissie van beroep. Indien deze commissie het beklag gegrond acht, 
kan zij, hetzij aan het bestuur een termijn stellen of zodanige opdracht ter afwikkeling van 
de zaak geven als zij dienstig acht, hetzij de zaak aan zich trekken. 

9. Betreft het een besluit tot ontzetting, dan is het betrokken lid na de in het 1e lid bedoelde 
kennisgeving, gedurende de beroepstermijn en hangende beroep geschorst, tenzij het 
bestuur een schorsing niet nodig acht dan wel de schorsing in de loop van de procedure 
zolang geen beroep is ingesteld, opheft. 

10. Tegen het uiteindelijke besluit van het bestuur staat het betrokken lid als gevolg van het 
bepaalde in artikel 11 lid 3, binnen 1 maand na dagtekening van het bestuursbesluit, beroep 
open bij de commissie van beroep. 

 
Procedure bij de Commissie van beroep 
Artikel 11 
1. Het beroep wordt ingesteld door een tot de commissie te richten, door het lid dat in beroep 

komt ondertekend beroepschrift, dat;: 
 a.  het bestreden besluit, vermeld met opgave van de datum waarop het gegeven is; 
 b.   de gronden bevat, waarop het beroep wordt ingesteld en 
 c.  het verzoek inhoudt het bestreden besluit te vernietigen. 

 Een afschrift van het bestreden besluit en een afschrift van het beroepschrift worden 
bijgevoegd. 

2. Het in artikel 10 lid 1 bepaalde, omtrent het horen van het betrokken lid, alsmede het 
bepaalde in de leden 2, 3 en 7 van dit artikel, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande, dat de commissie ook: 

 a. het bestuur of vertegenwoordiger daarvan hoort en 
b. een afschrift van haar beslissing aan het bestuur en aan het bondsbureau van de KNSA doet 
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  toekomen. 
 
Commissie van beroep 
Artikel 12 
1.  De Commissie van beroep bestaat uit vijf leden, die door de Algemene Ledenvergadering uit 
          de leden, niet zijnde bestuursleden, worden benoemd. 
2.  De leden van commissie worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. De leden 
   van de commissie treden af volgens een door de commissie op te maken rooster, dat zodanig 
  is ingericht dat telken jare ten minste één lid van de commissie aftreedt. De aftredende 
  commissieleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in tussentijdse vacature wordt benoemd, 
  neemt op de rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. 
3.  De Commissie oordeelt over haar voorgelegde in statuten of reglementen daarvoor vatbaar 

    verklaarde beroepschriften. 
4.  Is het beroep ingesteld door een van de commissieleden dan zal dit lid niet deelnemen aan de 

vergadering van de commissie. Daalt het aantal commissieleden door deze maatregel tot 
minder dan drie dan dient de Algemene Ledenvergadering nieuwe commissieleden met een 
tijdelijke status te benoemen ten einde de commissie voltallig te maken. 

 De commissie benoemt uit haar leden een voorzitter en een secretaris. 
De commissie is bevoegd te vergaderen en uitspraak te doen wanneer ten minste drie 
commissieleden aan de vergadering deelnemen. 

 De Commissie van beroep doet in haar voorgelegde zaken uitspraak binnen een maand na het 
instellen van het beroep. In het geval de Algemene Ledenvergadering eerst Commissieleden 
moet benoemen gaat deze termijn in op de dag na benoeming. 

 De commissieleden zullen recht spreken op basis van hoor en wederhoor, en als goede mannen naar 
billijkheid, zonder aan strenge regelen van het recht gebonden zijn. 

 De uitspraak van de commissie is bindend. 
 
Sancties 
Artikel 13 
 
Een lid dat:                                                                                                      
   a. heeft gehandeld in strijd met deze statuten of reglementen van de vereniging; 

  b. zich zodanig heeft gedragen dat, bij een activiteit waarbij de veiligheid een rol speelt, die 
veiligheid in gevaar werd gebracht of kon worden gebracht;

 c.  de vereniging door daden of woorden onredelijk heeft bejegend; 
 d. Zich binnen verenigingsverband niet gehouden heeft aan de geldende fatsoensnormen, kan 

door het bestuur worden gestraft met:  
 .  een schriftelijke berisping; 

 .  het ontzeggen van bepaalde rechten gedurende een bepaalde tijd; 
 .  tijdelijke schorsing; 
 . ontzetting als bedoeld in artikel 3 lid 1d der statuten.                                                                                                                              
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           genoemde straf bepaling dan zal hij zich laten beraden door de verantwoordelijke 
           (veiligheid) functionaris             
3.  Tegen een opgelegde straf of maatregel staat de betrokkene beroep open bij de commissie  
  van beroep. Het beroep dient te worden ingesteld binnen een maand na het opleggen van de 
  straf of maatregel, bij aangetekend schrijven, gericht aan de secretaris van de vereniging. 

Gedurende het beroep blijft de opgelegde straf of maatregel van kracht.+ 
4.  In urgente gevallen kan de voorzitter of degene die hem vervangt, het betrokken lid  

onmiddellijk van verdere deelneming aan de betreffende wedstrijden of bijeenkomsten 
uitsluiten. Tegen zodanige maatregel staat geen beroep open, maar kan nog wel worden 
gevolgd door wel voor beroep vatbare disciplinaire of andere maatregelen. 

 
Algemene Ledenvergadering 
Artikel 14    
 
1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 

door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
2. Het bestuur schrijft de Algemene Ledenvergadering uit. Het bepaald de tijd, plaats en 

agenda. Op deze vergadering komen ten minste aan de orde; 
  de notulen van de vorige vergadering, 
  het jaarverslag van de secretaris,   
    het jaarverslag als bedoeld in artikel 15, 
    het verslag van de commissie van beroep, 
    e. het verslag van de commissie van kas en verificatie, 

f.  de begroting voor het komende jaar, 
    g.   de benoeming van bestuursleden, 
    h.  de benoeming van leden van de commissie kas en verificatie, 
    i.  de benoeming van de leden van de Commissie van beroep, 
    j.  de vaststelling van de contributie, 

        k.  voorstellen van het bestuur of de leden aangekondigd bij de oproep voor de Algemene 
          Ledenvergadering, 

l. andere voorstellen door het bestuur of ten minste een/tiende van aantal leden gedaan 
en die ten minste 14 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris zijn 
ingediend, 

   m.   de rondvraag. 
4. De Algemene Ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden. Slechts met toestemming van 

de vergadering kunnen andere personen worden toegelaten. Geschorste en uit het 
lidmaatschap ontzette leden hebben slechts toegang gedurende de duur van het agendapunt 
waarin een eventueel beroepschrift tegen de schorsing of ontzetting wordt behandeld. 
Bedoelde leden hebben gedurende die tijd spreekrecht. 
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Het jaarverslag 
Artikel 15 
1. Uit de boeken van de vereniging worden door zorg van het bestuur jaarlijks opgesteld een 

balans per einde van het afgelopen verenigingsjaar, een staat van ontvangsten en uitgaven 
gedurende dat verenigingsjaar en eventueel een toelichting op deze stukken, welke stukken 
hierna gezamenlijk als Jaarverslag worden aangeduid. Het Jaarverslag dient door alle 
bestuursleden te worden ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een of meerdere 
bestuursleden, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. De commissie 
van kas en verificatie controleert de juistheid van de in het jaarverslag vermelde kas, bank en 
girosaldi en de overige bezittingen van de vereniging, en zo enigszins mogelijk, de 
aanwezigheid van andere vorderingen en schulden die in de boeken van de vereniging 
voorkomen. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering 
worden herroepen, maar slechts door het benoemen van een andere commissie. Het bestuur is 
verplicht alle door deze commissie gewenste inlichtingen aan haar te verschaffen, de 
commissie desgevraagd de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden 
van de vereniging te geven. 

 
Verboden en ongewenste wapens 
Artikel 16 
     Voor bovenvermelde categorie wapens gelden de artikelen 2.7.1, 2.7.2, 2.8.1 en 2.8.2 
     zoals is vastgelgd in de circulaire wapens en munitie 2005 / bijzonder deel (B) uitgave  
     15 juli 2005. Kenmerk 5334319/JUSTIS/05. 
      
Schadegevallen 
Artikel 17 
1. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van zaken bij leden 

in gebruik. 
 
Slotbepaling  
Artikel 18 
    In zaken waarin de statuten en reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. 
 
 
 
 
 
  
 


