SV Scherpschutters Veghel
Richtlijnen uitgifte wapens/munitie

F08 / v2.0

Verenigingswapens:
1. De vereniging heeft verenigingswapens ter beschikking ten behoeve van gebruik
door haar leden, aspiranten en introducés (dus niet voor gastschutters).
2. Alleen de verenigingsbeheerder is bevoegd de verenigingswapens uit de kluis te
nemen en hij is gehouden deze wapens na het gebruik weer daarin op te bergen.
3. Het schieten met verenigingswapens geschiedt onder toezicht van de
verenigingsbeheerder, Baancommandant of Instructeur; dat toezicht is zodanig
georganiseerd dat het onmogelijk is dat de schutter aan wie het verenigingswapen
is overhandigd, zich daarmee van de schietbaan kan verwijderen of het aan een
andere schutter kan overdragen.
4. De verenigingsbeheerder ziet erop toe dat het verenigingswapen door de schutter
na afloop van diens oefening of wedstrijd wordt terug gegeven. (Zie ook punt 0)
5. De uitgifte en de inname van de verenigingswapens wordt vermeld op een staat
van wapenuitgifte. De schutter tekent voor de ontvangst en de
verenigingsbeheerder tekent voor de terugname.
Verenigingsmunitie:
6. De vereniging heeft verenigingsmunitie ter beschikking ten behoeve van gebruik
door haar leden, aspiranten, introducés en gastschutters.
7. Het gebruik van de aan leden, aspiranten en gastschutters verstrekte munitie
geschiedt, voorzover het gaat om schutters die geen verlof hebben tot het
voorhanden van die munitie, onder toezicht van de verenigingsbeheerder,
Baancommandant of Instructeur; dit toezicht is zodanig georganiseerd dat het
onmogelijk is dat het lid of de aspirant dat niet beschikt over het vereiste verlof, de
eventueel niet verschoten munitie meeneemt buiten de schietbaan; de eventueel
niet verschoten munitie wordt na afloop van de oefening of wedstrijd bij de
verenigingsbeheerder ingeleverd.
8. Alle munitieverstrekkingen worden genoteerd op de munitiestaat; dit is wettelijk
voorgeschreven en een logisch uitvloeisel van munitieverstrekking.
Introducés:
9. Aan Introducés die met de vereniging of de schietsport willen kennis maken
worden alleen verenigingswapens en verenigingsmunitie verstrekt in het kader van
schietsport promotie.
Daarbij gelden de volgende regels:
 Uitsluitend Verenigingsbeheerders mogen Introducés begeleiden.
 Het vuurwapen en de daarbij behorende munitie mag pas op het schietpunt
door de Verenigingsbeheerder aan de Introducé worden overhandigd;
 De begeleider van de Introducé blijft tijdens het schieten bij de Introducé op
het schietpunt;
 Het vuurwapen en de overgebleven patronen dienen onmiddellijk na het
schieten door de Verenigingsbeheerder te worden terug genomen;
 De begeleider van de Introducé controleert of het aantal verschoten patronen
plus het aantal overgebleven patronen overeenkomt met het aantal uitgereikte
patronen. Het verdient daarom aanbeveling de munitie per serie aan de
Introducé te overhandigen.
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Begripsbepalingen:
 Verenigingsbeheerder: Een verenigingsbeheerder is een lid of bestuurslid van
SV Scherpschutters op wiens naam een verlof tot het voorhanden hebben van
verenigingswapens is gesteld; de verenigingsbeheerders zijn met uitsluiting van
ieder ander bevoegd tot het voorhanden hebben van de verenigingswapens.
 Baancommandant: Een door het bestuur van SV Scherpschutters aangestelde
Verenigingsveiligheidsfunctionaris (VVF) of zijn plaatsvervanger.
 Instructeur: Geoefend schutter die met toestemming of op verzoek van
Baancommandant of bestuurslid een aspirant of junior-schutter begeleidt.

Het bestuur van SV Scherpschutters Veghel
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