SSV Wilhelm Tell
Roosendaalseweg 113
3882 MN PUTTEN
0341-356168
www.wilhelmtellputten.nl

In te vullen door het bestuur.
 Hoofdlid
 Nevenlid
 Gezinslid
 Jeugdlid
 VOG Ingeleverd?
Lidmaatschap nummer ………….
Datum inschrijving ……………….

AANMELDINGSFORMULIER ASPIRANT-LID
SSV Wilhelm Tell
Naam bestuurslid

Ondergetekende verzoekt te worden toegelaten als aspirant lid van de Schietsportvereniging
SSV Wilhelm Tell te Putten en verschaft daartoe de volgende gegevens;

Achternaam
Voornamen (eerste voluit)
Geboorteplaats/land
Geboortedatum
Geslacht

M

V

JA

NEE

Adres en woonplaats (incl. postcode)
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Beroep
Nationaliteit
Burger Servicenummer (BSN)
Origineel + kopie van het legitimatiebewijs
overgelegd?
Zo ja, soort legitimatiebewijs en nummer
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Originele en recente Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) voor het lidmaatschap van een schietvereniging,
overgelegd?

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

(alleen van toepassing indien de desbetreffende persoon niet beschikt
over een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen)

Kopie geldig verlof tot het voorhanden hebben van een
vuurwapen overgelegd?
KNSA-licentienummer (indien van toepassing)
Hoe bent u in kennis gekomen met de
schietsportvereniging?

Hebt u enige ervaring in de omgang met vuurwapens?
Zo ja, welke en waar opgedaan?

Kent u een of meerdere leden van de schietvereniging?
Zo ja, dan graag namen vermelden.

Heeft u zich ooit aangemeld bij een andere schietsportvereniging?
Zo niet, waarom niet?

Zo ja, bent u daar toen lid geworden?
Zo nee, waarom niet?

Wat zijn uw motieven om het lidmaatschap van
een schietsportvereniging aan te vragen?
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Bent u ooit in aanraking geweest met politie of justitie?

JA

NEE

Bent u op dit moment onder psychiatrische
behandeling/psychologische begeleiding, dan wel bent u
ooit in behandeling of begeleiding geweest?
Zo ja, kunt u nadere informatie omtrent de aard op
grond waarvan u in behandeling/begeleiding bent
(geweest) en de huidige situatie geven?

JA

NEE

Verkeert u in criminele kringen?

JA

NEE

Zo ja, wanneer en voor welk feit?

Zo ja, in welke relatie staat u tot mogelijke criminelen?

Zijn er medische omstandigheden die van belang zijn om
te melden voor het lidmaatschap van uw vereniging
omdat die wellicht de beoefening van de schietsport
kunnen belemmeren, en zo ja, welke?
(bijvoorbeeld: Parkinson, epilepsie, bepaald
medicijngebruik)

Zijn er, mede gelet op het feit dat hier met vuurwapens
en munitie wordt omgegaan, feiten of omstandigheden
waarvan u redelijkerwijs kunt veronderstellen dat het
bestuur daarvan (eventueel vertrouwelijk) kennis
behoort te hebben?
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Nee, geen enkel

Ja, daarover zal ik
met een bestuurslid
praten

Ondergetekende verklaart ermee op de hoogte te zijn dat antwoorden in strijd met de
waarheid gegeven, ontzetting uit het lidmaatschap tot gevolg kunnen hebben en
verklaard tevens akkoord te gaan met de volgende voorwaarden :
1.

U accepteert onvoorwaardelijk de uitspraak van de Ballotagecommissie, ook
indien de weigering zonder opgaaf van redenen wordt verstrekt.

2.

De ballotagetijd bedraagt 6 maanden na aanvraag van het lidmaatschap.

3.

U verklaart hiermede zich te allen tijde te zullen conformeren aan elke beslissing
van het bestuur ten aanzien van het gebruik van vuurwapens die u al dan niet in
bezit en/of eigendom en/of houderschap heeft.

4.

Tegen een beslissing van het bestuur als in sub 3 genoemd staat een beroep
open op de algemene ledenvergadering, die slechts met 2/3 meerderheid van
stemmen aan de beslissing van het bestuur rechtskracht kan ontnemen.

5.

U dient binnen 8 weken na inschrijving een verklaring omtrent het gedrag bij het
bestuur in te leveren.

6.

U verklaart met onderstaande handtekening akkoord te gaan met de inhoud van
onze statuten en alle regels die op onze vereniging zijn of in de toekomst worden
ingevoerd.

7.

Elk nieuw lid ontvangt voor het lopende jaar een rekening voor de contributie en het
inschrijfgeld, daarna wordt de contributie op of omstreeks 15 november
voorafgaande aan het contributiejaar automatisch afgeschreven.

8.

Het lidmaatschapsjaar valt samen met het kalenderjaar. Wie zich aanmeldt,
betaalt vanaf de maand van aanmelding een evenredig deel van de contributie.

9.

Uw lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, tenzij u vóór 15 oktober van het
lopende jaar schriftelijk of per email opzegt.

10.

Een adreswijziging wordt door het bestuur binnen 3 weken schriftelijk bevestigd,
indien u deze bevestiging niet kunt overleggen bij geschillen, dan telt het adres dat
bij Wilhelm Tell in de administratie staat.

11.

Indien u na ondertekening van dit inschrijfformulier op korte termijn toch wilt
opzeggen, worden de door de vereniging evt, gemaakte kosten (afdracht KNSA)
in rekening gebracht.

Naam in Blokletters: .............................
Datum:.......................... Handtekening:............................................

P.S,

Dit formulier ingevuld en met duidelijke foto (bij voorkeur pasfoto)
inleveren bij het secretariaat van de vereniging. Bent u nog geen 18 jaar
dan is een handtekening van een ouder verplicht.
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Machtiging contributiebetaling
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SSV Wilhelm Tell
te Putten om van zijn/haar ondergenoemde rekening bedragen af te schrijven wegens
Contributie SSV Wilhelm Tell te Putten
IBAN-nummer:

Naam en voorletters ------------------------------------------Adres

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

Postcode en plaats

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

Datum

Handtekening
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