Interesse in de schietsport?
Op de zondagochtenden van 10.00 uur tot 12.00 uur mag u een kijkje nemen in
onze accommodatie.


U kunt zich melden aan de bar en u zult dan rondgeleid worden door onze
accommodatie.
 Bij blijvende interesse maakt u via info@ssvremington.nl een afspraak om
onder begeleiding proef te komen schieten.
Dit onder begeleiding schieten is maximaal 3 keer en alléén op afspraak.

Wilt u zich nadien aanmelden als aspirant bij SSV Remington, dan hebbn wij
van u nodig:





een geldige VOG-verklaring;
een kopie van een geldig identiteitsbewijs. (ID-kaart of paspoort);
een volledig ingevuld formulier “aanmeldingsformulier schietsportvereniging
SSV Remington”;
2 recente pasfoto’s.

Dit alles kunt u in een gesloten envelop inleveren in de kantine van de vereniging ter
attentie van het secretariaat.

Hoe gaat het dan verder?





per de 1e van de maand komt uw foto met uw naam op het publicatiebord te
hangen. Dit gedurende 6 weken.
na deze 6 weken krijgt u een oproep van de toelatingscommissie voor een
gesprek.
nadien volgt een kennismakingsbijeenkomst met het bestuur. Deze is
verplicht.
na de eerstvolgende bestuursvergadering krijgt u van het secretariaat
schriftelijk bericht of u wordt toegelaten als aspirant van onze vereniging of
niet.

U wordt toegelaten als aspirant, wat dan?
 u betaalt het verschuldigde bedrag aan KNSA-contributie evenals de
verenigingscontributie voor de rest van het lopende kalenderjaar na ontvangst
van de factuur van de penningmeester;
 het secretariaat meldt u na betaling aan bij de KNSA. (Nadat het secretariaat
bericht heeft gehad van de verwerking van de aanmelding door de KNSA,
bent u pas verzekerd);
Indien de administratieve en financiële zaken zijn afgehandeld, krijgt u schriftelijk
bericht van het secretariaat vanaf welke datum uw aspirantentijd ingaat. Voor alle
duidelijkheid: de aspirantenperiode duurt minimaal 6 maanden, meestentijds langer.

Tijdens de aspirantentijd?



Het secretariaat meldt u aan bij onze trainers. Die nemen contact met u op
voor het volgen van de basiscursus geweer en pistool. Deze cursus is
verplicht.
U meldt zich zelf aan bij de KNSA voor de VVF cursus. Via deze link
https://www.knsa.nl/opleidingen/knsa-opleidingen/korte-cursussen/vvf/
Zonder een VVF certificaat mag alleen onder begeleiding worden geschoten.




U ontvangt een boekje waarin u uw schietbeurten kunt laten aftekenen door
de baanbeheerder.
U schiet regelmatig met een verenigingswapen en – munitie onder begeleiding
van een schutter met een VVF-certificaat.

Wat is de volgende stap? Lidmaatschap SSV Remington.
Voordat u zo ver bent, zijn we zoals eerder vermeld minimaal een halfjaar verder,
waarbij:
 De basiscursus pistool en geweer moeten met goed gevolg is afgerond;
 Het VVF-certificaat moet zijn behaald;
 Deelname aan de verplichte interne competitie;
 U voldoende schietbeurten heeft;
 U past als persoon binnen onze vereniging.
Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, dan kan het bestuur besluiten of we u
mogen verwelkomen al lid van SSV Remington. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht
van het secretariaat.

U bent lid, wanneer mag ik een aanvraag indienen voor een eerste eigen
wapen?
U moet 1 jaar lid zijn van SSV Remington (aspirantentijd telt niet mee) voor de
aanvraag van het aanschaffen van een klein kaliber wapen.
U moet 2 jaar lid zijn van SSV Remington (aspirantentijd telt niet mee) voor de
aanvraag van het aanschaffen van een groot kaliber wapen.
U moet 3 jaar lid zijn van SSV Remington (aspirantentijd telt niet mee) voor de
aanvraag van het aanschaffen van en semi automatisch wapen
U heeft voldaan aan alle vereisten van SSV Remington, zoals hierboven beschreven
Uw aanvraag voor de aanschaf van het eerste wapen klein kaliber (na 1 jaar
lidmaatschap) en/of eerste wapen groot kaliber (na 2 jaar lidmaatschap) en tenslotte
de aanvraag van en semi automatisch wapen (na 3 jaar lidmaatschap) wordt altijd
een bestuursvergadering besproken. Het bestuur beslist of de aanvraag wordt
gehonoreerd.

Het formulier aanvraag wapen (WM3) vult u volledig in en levert u in bij het
secretariaat.
U krijgt een schriftelijkbericht als het ingevulde formulier klaar ligt in het clubgebouw,
waarna u verder kunt gaan met de noodzakelijke handelingen ter verkrijging van het
betreffende wapen,

