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Artikel 1
Begripsbepaling:
Veiligheidsfunctionaris:

Een door de KNSA gecertificeerd persoon die toezicht houdt op de schietbanen
met de veiligheid van het schieten als oogmerk.

Artikel 2
Gebruik schietbanen:
Voor het gebruik van de schietbanen geldt dit Baanreglement.
Artikel 3
De Veiligheidsfunctionaris:
a.
De Veiligheidsfunctionaris is de eerst verantwoordelijke op de schietbanen.
De Veiligheidsfunctionaris is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de banen en
is gedurende het in gebruik zijn van de banen aanwezig.
De Veiligheidsfunctionaris ziet toe op de naleving van de veiligheidsregels en zorgt voor een
goede uitvoering van het baanreglement.
De Veiligheidsfunctionaris controleert;
1.
of alle gebruikers het presentie register op een voldoende en juiste wijze hebben
ingevuld
2.
of de schutter voldoet aan die voorwaarden, om gebruik te mogen maken van de
banen.
3.
of de schutter voldoet aan die eisen, die het gebruik van een vuurwapen mogelijk
maakt.
b.
De Veiligheidsfunctionaris heeft de volgende bevoegdheden;
1.
Het is de Veiligheidsfunctionaris toegestaan aanwijzingen te geven aan of op te treden
tegen schutters, leden en bezoekers, die op een onverantwoordelijke manier
handelen.
2.
De Veiligheidsfunctionaris is gemachtigd schutters, die niet of onvoldoende geoefend
zijn in het hanteren van vuurwapens of de veiligheidsregels onvoldoende of niet in
acht nemen, het gebruik van en zonodig de toegang tot de banen te ontzeggen.
3.
De Veiligheidsfunctionaris controleert zonodig de schietvaardigheid.
4.
De Veiligheidsfunctionaris bepaald de baanindeling en op welke banen wordt
geschoten.
5.
De Veiligheidsfunctionaris heeft de bevoegdheid dat, als een schutter in strijd handelt
met of niet kan voldoen aan, hetgeen onder punt a. is vastgesteld, een schutter de
toegang tot de banen te weigeren.
c.

Verantwoordelijkheden;
1.
De veiligheidsfunctionaris valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Beheer.
2.. De Stichting Beheer benoemt de veiligheidsfunctionaris. De benoeming geldt voor een jaar en wordt
elk jaar voor een periode van een jaar verlengd.

a.

Dagrapport;
Na elke openstelling van de banen waarbij een veiligheidsfunctionaris aanwezig is geweest, wordt door
deze functionaris een dagrapport ingevuld.
Dit dagrapport wordt afgegeven aan het bestuurslid Veiligheid.
Het model dagrapport is bijgevoegd als Bijlage VI

Artikel 4
Bureau diensten:
De bureau bezetting kan bestaan uit de volgende personen, te weten;
a.
De Verlofhouder:
De verlofhouder zorgt en is verantwoordelijk voor de registratie van de schutters en de
registratie van de schietbeurten.
De verlofhouder verzorgt en is verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van de wapens,
de uitgifte en inname (i.g.v. niet verlofhouders) van munitie als mede het verstrekken van
andere schietbenodigdheden.
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De verlofhouder zorgt voor het bijhouden van de munitiestaten, de uitgiftestaat van de
verstrekte wapens alsmede de controle van de aanwezige wapens.
De Bureau medewerker:
De bureaumedewerker is niet bevoegd tot het uitgeven van wapens en munitie.
De bureaumedewerker verzorgt en is verantwoordelijk voor de registratie van de schutters en
de registratie van de schietbeurten.

Artikel 5
Presentie register en Registratie schietbeurten:
a.
Presentie register;
Voor het gebruiken van de schietbanen wordt een presentieregister ingevuld.
Dit register vraagt de volgende gegevens;
Naam, wel/geen lid, nr. KNSA-licentie, legitimatie bij geen lidmaatschap.
b.

c.

Bezoekersregister;
Diegenen die uitsluitend gebruik maken van de kantine worden verzocht een bezoekerslijst in
te vullen, met de vraag om de volgende gegevens;
Naam, wel/geen lid, legitimatie bij geen lidmaatschap.
Schietbeurtregistratie kan op twee manieren, te weten;
1.
De resultaten van de overlegde kaarten of de elektronisch vastgestelde resultaten
worden vermeld in een schietboekje van de desbetreffende schutter.
2.
De resultaten van de overlegde kaarten of de elektronisch vastgesteld resultaten
worden opgeslagen in Schietbeurt Data Systeem. (SDS) Van dit overzicht kan de
schutter een uitdraai opvragen voor controle of voor het verlengen van het verlof.
Het laatste exemplaar wordt door de vereniging geautoriseerd.

Artikel 6
Uitgifte wapens en munitie:
a.
De verlofhouder geeft alleen verenigingsvuurwapens uit aan leden met een verlof voor het
gevraagde wapen.
Voor de registratie worden de volgende gegevens gevraagd;
Naam, wel/geen lid, nr. KNSA licentie, legitimatie bij geen lidmaatschap.
b.
De verlofhouder kan daarnaast verenigingslucht- en of vuurwapens uitgeven ten behoeve van
trainingsactiviteiten, dit met goedkeuring van de bij de schutter betrokken Trainer en/of
Veiligheidsfunctionaris.
Voor de registratie worden de volgende gegevens gevraagd;
Naam, lidmaatschap vereist, nr. KNSA licentie als mogelijk.
Artikel 7
Toegestane wapens en munitie:
Binnen de schietaccommodatie mag met de volgende wapens en munitie worden geschoten:
a.
De 10/12 meter banen;
1.
Op deze banen wordt geschoten met:
klein kaliber pistool/revolver en klein kaliber geweer.
lucht pistool en lucht geweer.
2.
Maximale kaliber; .22
b.
De 25 meter banen;
1.
Op deze banen wordt geschoten met:
klein kaliber pistool/revolver.
groot kaliber pistool/revolver.
2.
Maximale kaliber; .45 acp/ 11,43 mm/.45 zwartkruit.
c.
De 30 meter banen;
1.
Op deze banen wordt geschoten met:
klein kaliber pistool/revolver.
groot kaliber pistool/revolver.
2.
Maximale kaliber; .45 acp/11,43 mm/.45 zwartkruit.
d.
De 50 meter banen;
1.
Op deze banen wordt geschoten met:
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klein kaliber geweer.
vrij pistool
.30 M1 karabijn
zwartkruitwapens
2.
Maximale kaliber; .30 / 7,62 mm en .58/14,73 mm zwartkruit.
De 100 meter banen;
1.
Op deze banen wordt geschoten met:
klein kaliber en groot kaliber geweer.
zwarrtkruitwapens
2.
Maximale kaliber; .303/7,7 mm en .58/14,73 mm zwartkruit.

Artikel 8
Staat en onderhoud van de banen:
a.
De Veiligheidsfunctionaris controleert bij het begin van het gebruuik van de banen, de staat
van en de veiligheidsmiddelen op de schietbanen, bij het beëindigen van het gebruik wordt de
baan weer gecontroleerd en worden eventuele defecten vastgelegd in het presentie register
en gemeld bij de beheerder.
b.
Bij het gebruik van de banen wordt ervan uitgegaan dat de baan bij het begin van de
schietbeurt schoon aan de schutter wordt aangeleverd. Verschoten hulzen en schietkaarten
dienen te worden opgeruimd na elke schietbeurt.
Artikel 9
De veiligheidshandelingen:
De schutter dient bekend te zijn met de veiligheidshandelingen die zijn vastgelegd in de Basiscursus
Pistool en Geweer.
Artikel 10
Overige bepalingen betreffende het gebruik van wapens en accommodatie:
a.
Het is niet toegestaan te schieten zonder dat de Veiligheidsfunctionaris aanwezig is.
b.
Het is verboden van een schietwapen gebruik te maken, behalve onder de onmiddellijke
leiding, met toestemming en volgens de aanwijzingen van een instructeur/trainer,
indien men niet;
1.
de basistheorie volledig beheerst,
2.
de nodige praktische ervaring heeft opgedaan,
3.
de veiligheidsregels en handelingen door en door kent.
c.
Roken op de binnenbaan is verboden.
d.
De schietbanen mogen niet worden betreden door personen:
1.
Die geen lid zijn van de schietvereniging, die een gebruiksovereenkomst heeft
gesloten met de Stinchting Beheer Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg,,
uitgezonderd die personen die toestemming hebben van het bestuur van de
betreffende vereniging.
2.
Die jonger zijn dan 18 jaar, uitgezonderd de bij de vereniging aangesloten juniorleden
en die personen die toestemming hebben van het bestuur.
Deze personen moeten tevens voldoen aan de door het bestuur gestelde voorwaarden.
e.
De aanwijzingen van de Veiligheidsfunctionaris dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Veiligheidsfunctionaris.
f.
Het bestuur kan in bijzondere gevallen van het baanreglement afwijken. Deze afwijkingen
worden als bestuursbeslissing vastgelegd.
Artikel 11
De Veiligheidsvoorschriften:
a. Van toepassing zijn de veiligheidsvoorschriften als vastgelegd in: Bijlage IV
b. Het niet naleven van de voorschriften of negeren van de aanwijzingen van
de veiligheidsfunctionaris of het bestuur, kan leiden tot verwijdering van de
schietbaan.
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c. Bij het niet aanwezig zijn van een veiligheidfunctionaris zijn
schietsportactiviteiten verboden.
Wordt aan dit verbod geen gehoor gegeven zullen de in overtreding zijnde
gebruikers worden uitgesloten van een verder gebruik van de
schietaccommodatie.
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