Huishoudelijk reglement schietclub Target .177 VZW (05/03/2022)
Dit huishoudelijk reglement regelt de betrekkingen van de vereniging met haar leden en met alle
gebruikers van de schietstand. Het is een aanvulling op de statuten van de vereniging

Enkele begrippen:
- Raad van bestuur: het hoogste orgaan in de vereniging.
- Leden: personen aangesloten bij de vereniging.
- Gebruiker: persoon die geen lid is van de vereniging maar aanwezig kan zijn zowel als schutter
of niet schutter.
- Toezichter: persoon aangeduid door de raad van bestuur die toezicht houd.
- Aanwezigheidsregister: register waar bij aankomst de aanwezigheden verplicht in genoteerd
moeten worden.
- Uittreksel uit het strafregister: formulier voor sportschutters licentie art.596/1. (te bekomen bij de
rijkswacht of gemeente )
- Dagkaart: toelating om het terrein die dag te mogen gebruiken (door het bestuur uitgereikt)
- Lidgeld: bedrag bepaald door het bestuur en dat uiterlijk op 30 november van het voorgaande
jaar betaald moet zijn

1) Lidmaatschap:
- Minimum leeftijd is 10 jaar en ze moeten steeds vergezeld zijn door een volwassene / ouder die
voor die jeugdige verantwoordelijk is en ook lid is van de club.
- Vanaf de leeftijd van 16 jaar is de aanwezigheid van een ouder niet meer vereist
- Op “initiatie dagen” moet er geen ouder bij aanwezig zijn.
- Personen die lid wensen te worden dienen hun aanvraag te richten tot de raad van bestuur
- De lidgelden moeten jaarlijks uiterlijk op 30 november en per overschrijving betaald worden.
- Samen met het lidgeld dient ook een recent uittreksel uit het strafregister binnengebracht te
worden (eenmalig)
- Leden moeten het huishoudelijk reglement ondertekenen met “gelezen en goedgekeurd”
- Alle leden of gebruikers dienen op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement en dienen
zich er ook naar te gedragen
- De instructies van de toezichters of raad van bestuur zijn bindend en moeten strikt opgevolgd
worden.
- De raad van bestuur beslist onafhankelijk en bindend over de toetreding of weigering van een
lidmaatschap

2) Luchtwapens:
- Enkel luchtwapens met een max. kaliber van .25 en max. 80 joule mogen op de schietstand
gebruikt worden.
- Volgende zaken zijn verboden en mogen zelfs niet AANWEZIG zijn op het schietterrein
(= voorbij de poort):
* Luchtwapens met kaliber meer dan .25 of 6,35mm en hun munitie.
* Slugs van welk kaliber dan ook.
* Luchtwapens die vol- of halfautomatisch KUNNEN schieten.
- Iedere toezichter heeft het recht om op het terrein (= voorbij de poort ) schutters met hun
uitrusting te onderwerpen aan een controle op verboden wapens (ook in de voertuigen ! ) Ieder lid
of gebruiker wordt geacht zijn volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan een
dergelijke controle.
- Inbreuken hierop zullen onherroepelijk een definitieve uitsluiting tot gevolg hebben.
- Op de FT doelen mag alleen geschoten worden met max. 16 joule en max. kaliber 4.5mm
- Luchtgeweren boven 16 joule moeten gedempt zijn
- Luchtpistolen zijn NIET toegelaten!

3) Gebruik van het schietterrein:
Aanwezigheidsregister:
Iedere schutter dient zich eerst in te schrijven in het aanwezigheidsregister dat zich in het
clublokaal bevindt alvorens
zich naar de schietstand te begeven.
Gastschutters:
Elk lid mag een genodigde schutter of aspirant-schutter meebrengen, voorafgaandelijk moet wel
het bestuur verwittigd worden.
Het lid is verantwoordelijk voor zijn genodigde. Hij/zij is verantwoordelijk voor het invullen van
het aanwezigheidsregister en hij/zij zal tijdens de schietbeurt toezicht uitoefenen en zelf niet
schieten.
Indien er financiële voorwaarden verbonden zijn aan het schieten (dagkaart ?), dan zal hij/zij er
voor zorgen dat de genodigde daaraan voldoet.
Toezichters:
- Aanwijzingen c.q. instructies van de baanverantwoordelijke /toezichter dienen onverwijld te
worden opgevolgd.
- Bij onregelmatigheden of onveilige toestanden mogen de toezichters of de bestuursleden
de schutter terechtwijzen of hem verbod opleggen om verder te schieten, en zelfs hem
verplichten de schietstand te verlaten.
- Alcoholische dranken mogen slechts worden genuttigd door schutters die hun schietactiviteiten
volledig hebben beëindigd. De toegang tot de schietstand is ontzegd aan elke persoon die in
kennelijke staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat ten gevolge van het gebruik
van drugs of geneesmiddelen
- Een schutter die een sanctie gekregen heeft van een toezichter of bestuurslid, kan daartegen
alleen een
schriftelijk bezwaar ( met motivatie !) indienen bij de secretaris. Deze brengt de zaak dan voor de
raad van bestuur
die dan een definitieve en bindende beslissing zal nemen.
- Er mag op geen enkel ander voorwerp geschoten worden dan op de door de club ter beschikking
gestelde doelen
De schutters zijn verplicht de schade te vergoeden die ontstaan is door opzet, onachtzaamheid
en/of door het niet naleven van de toepasselijke reglementering.
- Alleen de Raad van Bestuur kan en zal toezichters aanstellen.
De toezichters dienen de Raad van Bestuur in te lichten over elk incident omtrent de veiligheid
en
het niet naleven van dit huishoudelijk reglement en de andere reglementeringen die van
toepassing zijn.
- Aspirant clubleden mogen eerst van de schietstand gebruik maken na een uitvoerige
veiligheidsinstructie te hebben ontvangen van de toezichthouder(s).
- In het voorkomende geval van herhaalde overtreding van de veiligheidsregels door een en
dezelfde persoon wenst het bestuur hierover in kennis te worden gesteld.
- Niet schutters zullen zich achter de afsluiting van de schietlijn bevinden

4) Veiligheid:
- Het in en uit de wapenkoffer/tas nemen van de wapens is slechts toegestaan onmiddellijk parallel
aan of direct naast de tafels waarbij tevens de loopmonding zonder uitzondering richting
kogelvanger dient te wijzen.
Enkel fluitsignaal:
* De toezichter die het fluitsignaal geeft ontsteekt ook de zwaailichten en houd er toezicht op dat
iedereen de veiligheidsregels respecteert
- wapengrendel open, magazijnen verwijderen en plaatsen van een kamervlag
- iedereen duidelijk laten plaatsnemen tot achter de gele lijn
- er mogen geen wapens meer geplaatst of gehanteerd worden
* Van zodra er aan alle veiligheidsregels voldaan mag hij kan hij toestemming geven om het
terrein te betreden ( kaarten plaatsen - onveilige toestand wegnemen ……….)
* De toezichter gaat zelf het schietterrein niet op, hij blijft toezicht houden
*ALLE aanwezige schutters, dus niet alleen de toezichter helpen met hierop toezicht te houden.
Dubbel fluitsignaal:
* Het sein veilig word gegeven door een dubbel fluitsignaal.
* Alleen de toezichter die het enkel fluitsignaal gegeven heeft geeft ook het dubbel fluitsignaal en
dooft ook de zwaailichten.
- Voor alle schutters maar vooral van toepassing voor de FT/HFT schutters:
Jezelf verplaatsen met het wapen: altijd met de loop naar beneden, de grendel open en na
plaatsing van een kamervlag of met het wapen in een wapenkoffer of tas.
- Verplaatsingen met wapen van schietterrein naar clublokaal gebeuren altijd met wapen in de
wapenkoffer of tas
- Indien buksen langere tijd niet gebruikt worden dienen deze terug in de wapenkoffer/tas te
worden opgeborgen.
- Na herhaalde overtredingen tegen de veiligheidsregels door een en dezelfde persoon wil het
bestuur hierover in kennis gesteld worden waarna er maatregelen zullen genomen worden.
Het navolgen van de veiligheidsregels is de verantwoordelijkheid van IEDEREEN !!!

5) Het “binnen” schietlokaal:
- Dit lokaal is de enige plaats waar men aan luchtwapens mag werken.
- In dit schietlokaal is het tandestoker schieten op alle dagen tijdens de normale openingsuren
toegelaten, vanaf 19.00 uur echter moeten er steeds minimum 2 schutters aanwezig zijn.
- Tandenstoker schieten: alleen met 7,5 joule luchtgeweren en met “platkop pellets.

6) Schietincident:
1. Onmiddellijk de schietoefening stopzetten en de veiligheidsmaatregelen op de wapens uitvoeren
2. Telefonisch de hulpdiensten via het telefoonnummer 112 VERWITTIGEN.
3. EHBO-materiaal aanwenden: de EHBO koffer bevindt zich in het clublokaal
4. De toezichter en minstens één bestuurslid verwittigen.
5. Niemand mag de terreinen verlaten vooraleer de toezichter of het bestuurslid die aanwezig is
hier de toestemming voor heeft verleend.

Telefoonnummers hulpdiensten:
- Brandweer: 112
- Politie: 112
- Ambulance: 112
7) Bijkomende reglementering:
- Elke persoon die door zijn gedrag de veiligheid of de waardigheid van de aanwezige personen of
van de club schaadt, zal verplicht worden om het terrein te verlaten.
- Herhaaldelijke inbreuken tegen vorig reglement zal een definitieve uitsluiting tot gevolg hebben.
- Een definitieve uitsluiting uit de vereniging kan nooit recht hebben op een teruggave van het
lidgeld
- Ingeval van twijfel over de juiste interpretatie van één of meerdere reglementen, moet
bijkomende uitleg gevraagd worden aan de toezichter of aan een bestuurslid..
- Een exemplaar van dit huishoudelijk reglement zal steeds ter inzage liggen in het lokaal van de
club.
- Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement worden beslist door de Raad van Bestuur.
- Toezichters kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor incidenten waarbij zij niet
betrokken zijn

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor:
- goederen die op de club verhandeld worden
- diefstal of gebeurlijke ongevallen

