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ARKEBUZE vzw  -  INTERN REGLEMENT. 
 
 

 

 Inhoud (legende): 
 

 

 

 

  Aansluitingsvoorwaarden. 

  - Luchtpistool en luchtgeweer. 

       - Vuurwapens. 

 

Leden van de vereniging “ARKEBUZE”. 

 

Voorwaarden tot gebruik van de schietstand 

  

           Gedrag in lucht en vuurwapenstand.  

        – Hantering der wapens 

                                                                                - Gedrag der schutters 

                                                                                - Max. Aantal aanwezige personen 

          

      Onderhoud/Hygiëne/Veiligheid. 

  

            Toegelaten wapens en munitie. 

  

            Cafetaria. 

  

            Algemene bepalingen. 

 

             

 

 

* Wijziging intern reglement : beslissing bestuursorgaan van 01 juni 1996. 

 

Op  pagina 2 : schuine tekst en vet gedrukt ! 
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Aansluitingsvoorwaarden. 

- Luchtpistool en luchtgeweer: 

- Ieder die ten volle tien jaar is en van onbesproken gedrag en die wenst 

aangesloten te worden, dient een schriftelijke aanvraag te richten tot de           

vereniging met vermelding van naam, voornaam, adres, nationaliteit, 

- geboorteplaats en geboortedatum. De minderjarigen moeten een schriftelijke 

toelating van de ouders kunnen voorleggen. 

  - Vuurwapens:  

- Ieder die ten volle zestien jaar is en van onbesproken gedrag en die wenst        

aangesloten te worden, dient een schriftelijke aanvraag te richten tot de            

vereniging met vermelding van naam, voornaam, adres, nationaliteit,        

     geboorteplaats en geboortedatum. De minderjarigen moeten een schriftelijke 

     toelating van de ouders kunnen voorleggen en zullen alleen onder  toezicht van    

     de eigenaar,vuurwapens mogen gebruiken en dit tot ze de leeftijd van achttien   

                     jaar hebben bereikt. 

                 Elk kandidaat-lid – maar ook elk actief lid - verbindt er zich toe, zich in orde te    

                 stellen en te houden, met de vigerende wetgeving; en onderschrijft de   

                 privacyverklaring. 

 

De kandidaturen zullen gedurende 1 maand in de cafetaria van de schietstand 

uitgehangen worden. Wanneer in die periode geen bezwaar ingediend is wordt de 

betreffende persoon aanvaard als kandidaat lid. Hij beschikt over een proefperiode van 

drie maand. Elk kandidaat lid - niet in het bezit van een wapenvergunning – of 

sportschutterslicentie - verplicht er zich toe initiatielessen te volgen met 

luchtdrukwapens gedurende zijn proefperiode, en minstens 2 x per maand op 

woensdag te komen trainen onder begeleiding. Hij zal in totaal 10 maal exclusief 

oefenen met luchtdrukwapens – controle volgens schutterskaart. De eerste training 

van een niet-schutter moet ook verplicht op een woensdag of op afspraak 

plaatsvinden. Het bestuur beslist in elk geval autonoom over het al dan niet 

toekennen van een kwalificatieattest. Na deze proefperiode kan enkel door het 

bestuursorgaan of zijn mandatarissen beslist worden : 

 - de kandidaat als lid te aanvaarden. 

 - de kandidaat te weigeren. 

 - de kandidaat moet een nieuwe proefperiode van drie maand doorlopen,    

waarna het bestuursorgaan of zijn mandatarissen definitief beslist. 

Het komt echter uitsluitend aan het bestuursorgaan toe, volgens noodzaak en naar 

eigen goeddunken een ledenstop in te stellen, voor een bepaalde of onbepaalde 

periode. 

 

De aanvrager moet op verzoek van het bestuursorgaan 2 uittreksels uit het strafregister 

(vroeger attest GGZ) – niet ouder dan 3 maand - en 1 pasfoto overhandigen. Dit attest 

dient jaarlijks hernieuwd te worden voor 1 januari, tenzij hij intussen houder is van 

een (voorlopige) sportschutterslicentie. Indien hieraan niet wordt voldaan, zal hem de 

toegang tot de schietstand geweigerd worden.  

Het lidgeld zal gestort worden op rekening BEOBANK nr.BE62953071537061 van de 

Vilvoordse Schuttersvereniging ARKEBUZE vzw. 

Hij moet tevens meedelen : de nummers van zijn wapenvergunningen, de aard en 

nummers van de wapens, de kalibers, alsook elke wijziging die zich aan de 

oorspronkelijke lijst voordoet. Het bestuur mag en zal hierop controle uitoefenen. 

Leden van de vereniging “ARKEBUZE” 
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Volgens de schikkingen van art.5 van de statuten zal de vereniging bestaan uit: 

 

a- de leden van het bestuursorgaan: zij beschermen de vereniging tegen alle 

    onvoorziene voorvallen en handelswijzen welke de belangen van de club kunnen  

    in opspraak brengen of schaden. De actuele en toekomstige bestuursleden vanaf de   

    leeftijd van 25 jaar of vroeger loontrekkend, verbinden  zich onvoorwaardelijk tot een   

    borgstelling van 1000 €/bestuurslid, die zij gezamenlijk ter beschikking van de   

    vereniging dienen te stellen, indien er zich een onverwacht financieel probleem   

    voordoet (bestuur 02/08/2012-Disag Finance). 

b- de actieve leden: dit zijn de leden die actief deelnemen aan het clubleven en  

    regelmatig de schietoefeningen bijwonen. 

c- de beschermende leden: deze titel kan verleend worden aan hen die de   

    club financieel steunen.  

d- de ere-leden: deze titel kan verleend worden aan hen die door hun aansluiting het  

    aanzien van de club verhogen. 

    Beschermende en ere-leden kunnen aan bepaalde clubactiviteiten   

    deelnemen (met uitzondering van vuurwapens), op voorwaarde van verzekering. 

e- Het zijn echter slechts actieve leden, die zich na 3 jaar kunnen kandidaat stellen   

     voor een bestuursfunctie ! 

f-  Gastschutters : op vraag van een andere club kunnen gastschutters aanvaard   

     worden. Deze zullen echter op de eerstvolgende bestuursvergadering dienen   

     bekrachtigd te worden. Zij hebben geen toegang tot de algemene vergadering. 

Voorwaarden tot gebruik van de schietstanden. 

 

De schietstand van de vereniging is gelegen te Vilvoorde/Tuchthuiscomplex,       

achter de brandweerkazerne, ingang Rondeweg 2 . 

Om  de schietstanden te kunnen gebruiken moet het lid: 

 

a- zijn lidgeld betaald hebben. 

b- in het bezit zijn van zijn lidkaart of aansluitingsbewijs, en deze zichtbaar dragen. 

c- altijd en op elke schieting zijn wapenvergunningen, verbondskaart en (voorlopige)    

    sportschutterslicentie aan de bevoegde  personen kunnen tonen. 

d- het algemeen aanwezigheidsregister invullen (of zich in te scannen via zijn   

    lidkaart), en het specifiek register  van de vuurwapenstand. Bij het verlaten van  

    deze laatste dient men zich eveneens uit te schrijven. 

e- Het gebruik van de vuurwapenstand wordt enkel toegestaan aan schutters die   

    volledig in orde zijn met alle wettelijke bepalingen, en in het bezit van de   

    nodige geldige wapenvergunningen en/of sportschutterslicentie. Beginnende   

    schutters in het bezit van een voorlopige sportschutterslicentie kunnen enkel  

    onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een  

    toezichter/peter/bestuurder daar trainen. Een specifieke dag kan hiervoor  

    aangewezen worden. 

Gedrag in lucht en vuurwapenstand. 

 

Hantering der wapens 

a- Het is ten strengste verboden de stand te betreden met een wapen dat niet regel-

     matig is ingeschreven. De wapens dienen  bij het betreden en het verlaten van de  

    schietstand conform de wet verplaatst worden. Een speciale plaats is voorzien om  

    de wapens te plaatsen wanneer men niet van de schietstand gebruikt maakt. 

b- Alle wapens waarmee niet geschoten wordt moeten veilig opgeborgen blijven in   

   de voorziene ruimte.  
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c- De wapens mogen slechts geladen worden aan het schietpunt. 

d- Het dragen van een holster of wapengordel waarin zich een geladen of ongeladen  

    wapen bevindt is ten strengste verboden. De sanctie hierop is tijdelijke of volledige  

    schorsing. 

e- Tijdens elke schietbeurt en bij om het even welke hapering zal steeds het wapen  

    met de loop in de richting van het doel gehouden worden. 

f- Iedere schutter is ertoe gehouden zijn wapen voor en na elk gebruik na te zien  

    teneinde er zich van te verzekeren dat er zich geen projectiel meer in de kamer  

    bevindt. 

 

Gedrag der schutters 

a- Het gebruik van een wapen dat technisch niet in orde is en waarvan het gebruik  

    derhalve een gevaar betekent voor de andere schutters, is ten strengste verboden. 

b- Elke schietoefening gebeurt onder toezicht van  een aangesteld lid van de   

    vereniging (de uitbater of zijn aangeduide plaatsvervanger), wat ook het middel  

    zij (bijv. camerabewaking). 

c- Wanneer een bestuurder of de aangestelde persoon, bepaald bij punt b het nodig  

    acht het gebruik van een bepaald wapen te verbieden, dan dient de betrokkene  

    zich hieraan te houden zonder protest. 

d- De toegang tot de schietstanden is ten strengste verboden aan leden schijnbaar  

   onder invloed van drank of andere middelen. 

e- De toegang tot de vuurwapenstand is ten strengste verboden aan minderjarigen 

   beneden de 16 jaar. 

f- Iedere bestuurder en de personen aangesteld bij punt b zijn er toe gemachtigd  

    de toegang tot de schietstanden te verbieden indien zij dit nodig achten. 

g- De schutter is verplicht onmiddellijk bij het betreden van de stand zijn gegevens    

    in  het daartoe bestemde register(s) te schrijven, en de lidkaart zichtbaar te  

    dragen.. 

h- Het is verboden rond te lopen op de gedeelten en aanpalende gebouwen   

    die niet door de club in huur zijn genomen. 

i- Het is verboden andermans wapen aan te raken zonder de uitdrukkelijke  

    toestemming van de eigenaar. 

j- Tussen individuele vuursessies moeten de wapens ongeladen  

    op de tafel gelegd worden. In de vuurwapenstand karabijnen met open grendel,  

    revolvers met uitgedraaide trommel en automatische pistolen zonder lader en met  

    het sluitstuk open. Een geluids- of lichtsignaal kan in werking gezet worden. 

    In de luchtstand luchtgeweren en luchtpistolen zichtbaar veilig. 

 

k- Niet méér effectieve schutters worden tot de schietoefening toegelaten als er  

    schietbanen  zijn (vuurwapenstand : 5 en luchtstand : 6. De aanwezigheid van de   

    uitbater/toezichter of een ander bestuurslid is steeds mogelijk. 

l- De schutters zijn verplicht zich te houden aan de bevelen van de aangestelde  

    persoon, en deze strikt op te volgen. 

m- Wanneer de schietbanen in gebruik zijn, zullen de andere schutters hun beurt  

    afwachten in de cafetaria van de schietstand. 

n- De tijdsduur van de schietbeurten kan beperkt worden. 

o- Indien een schutter een gevaarlijke toestand schept en hiervoor door twee andere  

    schutters of de toezichter/standverantwoordelijke klacht wordt neergelegd bij het  

    bestuur, kan dit feit leiden tot  een schorsing, nadat alle betrokken  

    partijen gehoord werden. Het in aanslag brengen van een wapen op een persoon  

    (zelfs een ongeladen wapen) wordt steeds met uitsluiting bestraft. 

 Onderhoud/Hygiëne/Veiligheid 
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a- Na elke schietbeurt is men verplicht de handen te wassen. 

b- Na iedere schietoefening zal elke schutter er zich van vergewissen dat hij de 

omgeving waar hij geschoten heeft volledig opgekuist heeft. 

c- Het gebruik van oorbeschermers is verplicht in de vuurwapenstand.Het dragen          

van een veiligheidsbril wordt ten zeerste aangeraden. 

d- Een totaal en algemeen rookverbod is van kracht in alle lokalen van de 

vereniging. 

e- De verschillende lokalen van de inrichting zullen op regelmatige tijdstippen 

gereinigd worden. (zie veiligheidsdossier). 

f- De milieuwetgeving voor schietstanden zal worden nageleefd.  

g- Een overzichtsplan der lokalen, met aanduiding van de verschillende 

brandblussers, brandslang, brandmelders, evacuatiewegen en nooduitgangen,   

     bevindt zich op de geijkte plaatsen. 

 

 Toegelaten wapens en munitie in het dagelijks gebruik. 

 

a- Alle leden zijn ertoe gehouden de bestaande wetgeving op de wapens stipt na te  

    leven en de nodige vergunningen hiervoor te bezitten. 

b- In de vuurwapenstand is het verboden met oorlogs- of jachtgeweren te schieten. 

    Ook is het verboden met pantserdoorborende munitie te schieten. 

c- Voorlopig wordt het gebruik van de volgende wapens en munities toegelaten: 

    - luchtkarabijnen en -pistolen: 

      kal. 4,5 of 5,5 mm 

- karabijnen (automatische wapens zijn verboden) 

  kal. .22 short - .22LR  

- revolvers of pistolen van volgende kalibers: 

      .22 short;  .22 L.R.; .25; .32; .357; .38 SP; 9 mm,.45. 

      De aangestelde heeft het recht het gebruik van munitie te verbieden, die aan  

      deze normen niet voldoet. 

- In het dagelijks gebruik wordt steeds op de wettelijk toegelaten doelen geschoten. 

- Alle door de federatie erkende disciplines en kalibers, die binnen de beperkingen   

  van de stand vallen, kunnen na overleg en toelating met het bestuur beoefend   

  worden. 

 

d- Het bestuur beslist autonoom om de standen voor andere activiteiten te gebruiken  

      of toe te laten, op vooraf bepaalde data. 

  Cafetaria. 

 

a- In dagelijks gebruik en gedurende de normale openingsuren van de schietstand, is  

de cafetaria enkel toegankelijk voor leden en gastschutters van de vereniging, mits 

voorlegging van hun specifieke lidkaart. 

b- In de cafetaria is de wet op de beteugeling van dronkenschap van toepassing. Het  

al dan niet nuttigen van alcoholische dranken, en het zich verplaatsen met wapens 

valt volledig onder de verantwoordelijkheid van elke schutter, de wettelijke 

bepalingen hierop gekend zijnde. 

c-  Personen onder invloed van drank of andere middelen kunnen geweigerd worden  

     door de verantwoordelijke van de cafetaria of  door leden van het  

     bestuursorgaan. 

d-  Prijzen van drank en versnaperingen worden bepaald door het bestuursorgaan. 

e-  Alcoholische dranken kunnen enkel genuttigd worden in de cafetaria. 
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f-  Het gebruiken van elke alcoholische drank is slechts toegelaten, na het volledig   

     beëindigen van zijn/haar schietbeurt. 

Algemene bepalingen. 

 

a- De leden aanvaarden dat de schietstand voor een bepaalde duur kan gesloten  

    worden, indien herstellingswerken zich opdringen. 

b- Onderricht kan aan de leden verstrekt worden mits aanvraag aan, en toestemming   

    van het bestuursorgaan. 

c- Leden van andere verenigingen kunnen mits hun lidmaatschapsgeld aan de club te  

    betalen lid worden. Zij mogen echter voor hun oorspronkelijke club in  

    competitieverband blijven schieten. 

d- Ieder lid dat op één of andere wijze schade aanbrengt aan de schietstand, het  

    materiaal of het gebouw, is er toe gehouden deze schade te vergoeden (materiaal  

    en werkuren). 

e- Iedere inbreuk op het reglement kan, bij herhaling aanleiding geven tot definitieve  

    schorsing van het lid. 

f- Ieder lid die meent het voorwerp te zijn van een verkeerde toepassing van het  

    intern reglement, kan hierop schriftelijk beroep aanteken bij het bestuursorgaan 

   die dit dan  op de eerstvolgende bestuursvergadering zal bespreken. 

g- Behalve loodjes stelt de vereniging geen vuurwapenmunitie te koop. 

   Het is verboden wapens te verhandelen in de lokalen van de schietstand.  

h- De vereniging neemt geen wapens in bewaring. Iedere schutter neemt zijn  

   wapen(s)  terug mee bij het verlaten van de lokalen. 

i- De schietstanden kunnen enkel bezocht worden, wanneer zij niet in gebruik zijn. 

 j- Een gastschutter van een andere vereniging, kan mits toelating van de aangestelde   

    of bestuurder schietoefeningen uitvoeren tegen betaling van 5 Euro/beurt. Hij moet  

    wel kunnen aantonen in regel te zijn met de benodigde verzekeringen, en vigerende  

    wetgeving. (SSL) Een niet-schutter kan eveneens – mits een dagkaart – éénmaal per  

    kalenderjaar een schietbeurt onder begeleiding doen. Hij betaald hiervoor ook 5 €. 

   Ieder lid-schutter is door een verzekeringspolis gedekt tegen ongevallen, erkent de  

   inhoud van de verzekering zonder voorbehoud en ontslaat de vereniging van iedere  

   verantwoordelijkheid of verhaal in dit verband. 

k- Jaarlijks stelt de vereniging een activiteitenkalender samen. 

l- Ieder geval niet voorzien in het reglement, evenals geschillen en moeilijkheden die  

   zich in clubverband of met andere clubs zouden voordoen, zullen opgelost worden  

   door het bestuursorgaan met éénparigheid van stemmen. 

m- Het feit lid te zijn van de club, betekent de kennisname en de onvoorwaardelijke  

    aanvaarding van het intern reglement. 

n- Onder voorbehoud van wijzigingen zal de schietstand geopend zijn: 

 Van maandag tot vrijdag: van 19 tot 22 uur. 

 Wettelijke feestdagen worden beschouwd als zondag, of anders bepaald. 

 
 

Dit intern reglement vervangt en annuleert het voorgaande. 

Vilvoorde, 04 september 2000 (herschikt op 06/01/2001) 

Laatst bijgewerkt en goedgekeurd op 03/09/2008, 04/02/2010, 02/12/2010,    

03/03/2011 en 02/08/2012 en 03/04/2014  

Aanpassing aan de nieuwe vzw-wetgeving : 5/12/2019 


