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HUISHOUDELIJK  REGLEMENT S.S.V. PURMEREND 
  

 
 

ART. 1 
De voorzitter belegt, in overleg met de secretaris, bestuursvergaderingen zo dikwijls als hij dit nodig oordeelt. 
Hij is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op de vereniging. 
 

ART. 2 
De secretaris houdt de notulen bij van de algemene- en bestuursvergaderingen in NSR. 
Hij voert de hem opgedragen bestuursbesluiten uit en behandelt de door hem te voeren correspondentie. 
 

ART. 3 
De penningmeester draagt de zorg voor de inning der contributie en andere baten welke aan de vereniging ten goede komen. 
Hij is verplicht te allen tijde inzage in zijn boeken en bescheiden te verlenen aan zijn medebestuursleden. 
 

ART. 4 
Voor het doen van uitgaven groter dan € 500 heeft de penningmeester de goedkeuring van de voorzitter nodig. 
Bij uitgaven hoger dan € 1000 beslist het bestuur. 
 

ART. 5 
Bestuursfuncties kunnen uitsluitend door verenigingsleden bekleed worden. 
Een bestuurslid wordt gekozen voor 6 ( zes ) jaar 
Om bestuurslid te worden, moet men voldoen aan Art. 8 lid 10 van de statuten 

 
ART. 6 

Op de ledenvergadering is het niet mogelijk te stemmen bij volmacht 
 

ART. 7 
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot eind december, evenals het verenigingsjaar. 
 

ART. 8 
De verenigingscontributie bedraagt € 14 per maand voor diegenen die nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt en 
€ 16 voor hen die de 18-jarige leeftijd maar nog niet de 65-jarige leeftijd hebben bereikt. 
Met het bereiken van de 65-jarige leeftijd wordt de verenigingscontributie gelijkgesteld aan diegenen die nog niet de  
18-jarige leeftijd hebben bereikt. 
De betaling dient  per kwartaal te geschieden door overmaking op bankgiro van de S.S.V. Purmerend ten name van de penningmeester en 
wel vóór de zesde (6e) van iedere eerste maand van een kwartaal. 
Vanaf april 2013 moet elke nieuwe aspirant een formulier ondertekenen voor een automatische incasso 
Leden die twee maal zijn aangemaand door de penningmeester, worden verplicht een automatische incasso te ondertekenen 
Ereleden betalen alleen KNSA contributie 
 

ART. 9 
Wanneer een lid, na één keer schriftelijk te zijn aangemaand door de penningmeester, binnen 14 dagen niet heeft betaald zal hij /zij als 
geschorst worden beschouwd. 
Als het lid na twee maal te zijn aangemaand geen automatische incasso wil ondertekenen, dan wordt hij door het bestuur geroyeerd. 
Men heeft te allen tijde contributieplicht. 
Bij te late betaling is de penningmeester gerechtigd een boete op te leggen van € 10.  
 

ART. 10 
In zeer bijzondere gevallen (ter beoordeling van het bestuur) kan een lid vrijgesteld worden van betaling der contributie. 
 

ART. 11 
Om als lid van de S.S.V. Purmerend toegelaten te worden, dient de persoon 14 jaar of ouder te zijn. 
Elk lid dient eerst een VOG te overleggen aan de secretaris alvorens als aspirant te worden aangenomen 
Als de nieuwe aspirant geen lid is van een andere schietvereniging, wordt de aanvraag voor het VOG tijdens het intakegesprek afgegeven. 
Na ontvangst van het VOG wordt door de aspirant het origineel z.s.m. afgegeven aan de secretaris. Zonder dit “bewijs van goed gedrag” is 
het niet mogelijk lid te worden.  
Jeugdleden van 14 t/m 17 jaar mogen mits er toestemming is van ouders/verzorger schieten tijdens de opleiding met kaliber.22 
Om lid te worden moet men eerst een ballotage volgen. Personen die van een andere schietvereniging komen en een verlof hebben (wm4), 
kan de ballotage verkort worden. Verlenging van de ballotage, kan door het bestuur verlangd worden.  
Het lidmaatschap gaat pas in na 6 maanden aspirant te zijn geweest en er geen bezwaren zijn. 
Oud-leden die weer opnieuw lid worden behoeven geen inschrijfgeld te betalen. 
Er dient bij aanmelding, door hen die nog niet de 18 jarige leeftijd hebben bereikt € 35 en door hen die de 18 jarige leeftijd hebben bereikt  
€ 50 inschrijfgeld te worden voldaan, dat bij afwijzing tijdens de ballotage door de vereniging zal worden terugbetaald. 
Over de reden van de afwijzing zal door het bestuur geen mededeling worden gedaan.  
De presentatie aan het publicatiebord van aspiranten zal worden gehandhaafd over de normale periode 

 
ART. 12 

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient men een opzegtermijn in acht te nemen van één maand, door schriftelijk op te zeggen bij de 
secretaris. Aan het einde van het jaar dient dit te gebeuren voor 15 november. Bij het in gebreke blijven van opzegging, kan het lidmaatschap 
met maximaal een ( 1 ) jaar verlengd worden ( Wet van Dam ).  
 

ART. 13 
Elk lid is verplicht 1 x per jaar de kogelvangers te reinigen, tenzij het lid in een commissie zit.  
Leden die niet in staat zijn door medische redenen of werk dit te doen, betalen een extra contributie van € 10. 
Bij het niet verschijnen op de ingeplande dag wordt een boete opgelegd van € 10. 
Leden ouder dan 70 jaar zijn vrijgesteld van reinigen kogelvanger. 
 



 2 

ART. 14 

Aan leden die jonger zijn dan 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. 
 
 

ART. 15 
Elk lid dient een elektronische taq aan te schaffen ( borg € 5 ), deze is nodig om in te loggen in ons NSR systeem 
 
 

ART. 16 
Het is verboden om te schieten als men alcoholhoudende drank genuttigd heeft. 
Mocht er twijfels zijn rondom drankgebruik voor het schieten, dan kan een bestuurslid/en of baancommandant weigeren een schutter toegang 
te verlenen tot de schietbaan. 
Betreffende schutter kan het tegendeel bewijzen, door vrijwillig toestemming te geven door het afnemen van een blaastest, geeft de blaastest 
aan dat er alcohol gebruikt is, zal de toegang tot de schietbaan worden ontzegd 

 
 

ART. 17 
Wedstrijdschutter: 
Lidmaatschap van een andere vereniging, in bezit van K.N.S.A. licentie. 
Verlof tot het voorhanden hebben van wapen(s) en munitie. 
Mag met in achtneming van de geldende baanregels, van eigen wapens gebruik maken. 
Eigen munitie dient voor gebruik door de baancommandant gecontroleerd te worden. 

 
 

ART.18 
Gastschutter: 
In het bezit van dezelfde papieren als de wedstrijdschutter, mag tegen betaling van € 10,= baangeld 5 x per jaar gebruik maken van onze 
banen en eigen wapen(s) en munitie gebruik maken. Eigen munitie dient voor gebruik door de baancommandant gecontroleerd te worden 
Onder voorwaarde  dat deze gastschutter door het bestuur aan te wijzen persoon wordt begeleid en de baancommandant van tevoren is 
ingelicht. 
 

ART. 19 
Introducé: 
Een introducé moet te allen tijden aangemeld worden bij een van de bestuursleden, de introducé dient ingeschreven te worden in het 
introducéregister. Introductie geldt tot een maximum van 3 maal per jaar.  
Een introducé in het bezit van dezelfde papieren als de wedstrijdschutter, mag onder toezicht van diegene die hem /haar introduceert met 
eigen wapens schieten. ( regels gelden conform art. 15) 
Dit alleen met toestemming van het bestuur en moet vooraf bij de baancommandant aangemeld zijn. 
Introducés die niet in het bezit zijn van de benodigde papieren, mogen schieten met verenigingswapens onder toezicht van diegene die hem 
/haar introduceert. 
Ook hier geldt, toestemming van het bestuur en vooraf melden bij de baancommandant. 

 

 
ART. 20 

A. Op de pistoolbanen 1 t/m 4 mag uitsluitend met  copper plated of andere legering, loden munitie verschoten 
        worden tot en met kaliber.38.  ( Dit m.i.v. 1 juni 2006 ) ladingen staan beschreven in de circulaire 
        munitie 
B. Op de overige banen mag alleen met kaliber.22 geschoten worden. 
C. Op alle banen mag met luchtwapens geschoten worden. 
D. Het is ten strengste verboden verenigingsmunitie, zwaar kaliber, mee te nemen buiten de vereniging. 

 
 

ART. 21 
Met inachtneming van de lichamelijke constitutie is het bestuur bevoegd bij toerbeurt aan te wijzen: 
A. Aspirant-leden en leden tot het verrichten van corveedienst. 
B. Leden tot het verrichten van de taak als baancommandant tijdens verenigingactiviteiten. 
C.             Leden tot het verrichten van barwerkzaamheden 
 
 

ART. 22 
In alle gevallen van geschillen tussen leden en het bestuur, kunnen beide partijen een beroep doen op de goede diensten van de Commissie 
van Beroep. De commissie doet een uitspraak binnen 3 maanden 
 
 

ART. 23 
Tijdens het verrichten van werkzaamheden aan de kogelvanger op de schietbanen is een ieder verplicht een stoffilter te dragen. 
Het niet nakomen van deze verplichting kan geen gevolgen hebben voor de schietsportvereniging "Purmerend". 
 
 

ART. 24 
Het bestuur is verplicht, bij overtreding van het gestelde in het bestuursreglement alcoholverstrekking voor sportkantines, de in dat reglement 
genoemde sancties aan betrokkene(n) op te leggen, bij gebreke waarvan de landelijke sportorganisatie waarbij vereniging is aangesloten kan 
overgaan tot het opleggen van deze sancties. 
 

ART.25 
Uitgifte en inname van verenigingswapens dienen door de baancommandant in het uitgifte en inname wapenregister of NSR vermeld te 
worden. 
Leden dienen voor het schieten zich te melden bij de baancommandant en hun schietregister af te geven. 
 
 

         ART.26 
Het is ten strengste verboden de verenigingswapens te demonteren, dit is alleen toegestaan aan de wapenmeesters die aangesteld zijn  
door het bestuur. 
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           ART.27 

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan". 
 
   

          ART.28 
 

Op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van tenminste tien gewone leden, kan door de ledenvergadering het erelidmaatschap 
worden toegekend aan leden en personen die buiten de vereniging staande, zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de 
vereniging. Ereleden hebben geen financiële verplichtingen aan de vereniging. Aan het erelidmaatschap is een teken van verdienste 
verbonden. 
         
 

          ART.29 
 
Veranderingen in deze reglementen kunnen alleen in een algemene vergadering per voorafgaand voorstel ingediend worden en met 
meerderheid van de stemmen aangenomen worden. 
 

 
 
 
Goedgekeurd LV d.d. 3 april 2014  


