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Veiligheidsreglement Schietsportvereniging de Vrijheid Hoorn 
Artikel 1 Algemeen 
a. Het bestuur van de schietvereniging ‘SV de Vrijheid’ Hoorn waarborgt te allen tijde de 

veiligheid in en om de schietsportaccommodatie. 
b. Eén van de bestuursleden heeft het onderdeel ‘Veiligheid’ in zijn portefeuille. 
c. Het bestuurslid ‘Veiligheid’ is belast met de volgende zaken: 

 In voorkomende gevallen overlegt hij/zij met de plaatselijke brandweer; 

 Hij/zij schrijft en beheert het calamiteitenplan, inclusief vluchtroutes, meldingen, en-
zovoorts; 

 Geeft leiding aan de verenigingsveiligheidsfunctionaris(sen) (VvF) en zorgt ervoor dat 
deze op de hoogte blijft/blijven van de veranderingen op het terrein van de veilig-
heid; 

 Houdt toezicht op de correcte naleving van dit veiligheidsreglement. 

d. In de gevallen waarin dit ‘Veiligheidsreglement’ niet voorziet, beslist het bestuur, of de 
verenigingsveiligheidsfunctionaris, namens het bestuur. 

Artikel 2 Functionarissen 
2.1 Algemeen 

a. Tijdens de openingstijden van ‘SV de Vrijheid’ zijn de volgende functionarissen actief: 

 Dienstdoende bestuurslid; 

 Baliemedewerker; 

 Verenigingsveiligheidsfunctionaris (VVF); 

 Barbeheerder en/of barmedewerker; 

 Bedrijfshulpverlener (BHV’er en/of EHBO’er). 

2.2 Verantwoordelijkheden functionarissen 

a. Het dienstdoende bestuurslid is namens het bestuur verantwoordelijk voor het correct 
en veilig verlopen van de schietavonden en overige schietevenementen.  

b. Het dienstdoende bestuurslid neemt, indien nodig, de uiteindelijke beslissing(en). Alle 
functionarissen zijn aan hem/haar verantwoording verschuldigd. Bovendien is het dienst-
doende bestuurslid gemachtigd om personen de toegang tot de accommodatie te ont-
zeggen, dan wel te (laten) verwijderen. 

c. De baliemedewerker is als verenigingsverlofhouder verantwoordelijk voor de uitgifte van 
munitie, verenigingswapens en, indien van toepassing, de schietkaarten ten behoeve van 
de competitie. Bovendien deelt hij/zij de bezetting van de schietpunten in.  

d. De verenigingsveiligheidsfunctionaris is een door het bestuur aangewezen persoon. De 
verenigingsveiligheidsfunctionaris is aanwezig tijdens de openingstijden van ‘SV de Vrij-
heid’ en is als zodanig herkenbaar. De verenigingsveiligheidsfunctionaris is verantwoor-
delijk voor de handhaving van de veiligheid op de vereniging. Beslissingen, die (in)direct 
te maken hebben met het waarborgen van de veiligheid, door de veiligheidsfunctionaris 
dienen door iedereen te worden opgevolgd. Discussies worden niet gevoerd op de baan 
maar na afloop van de schietavond in de kantine in het bijzijn van het aanwezige bestuur. 

e. De barbeheerder en/of barmedewerker is verantwoordelijk voor:  

 Het op een leuke en spontane manier de leden te voorzien van een ‘natje en een 
droogje’; 

 Het bijvullen van de bar; 

 De hygiëne in de kantine; 
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 Het erop toe te zien dat er geen onverpakte wapens en/of munitie aanwezig zijn in 

de barruimte; 

 De barbeheerder maakt tenslotte afspraken met leveranciers en houdt de voorraad 

bij. 

f. De BHV’er dan wel EHBO’er past bij een ongeval eerste hulp toe en assisteert het dienst-
doende bestuurslid c.q. verenigingsveiligheidsfunctionaris bij calamiteiten of bij het uit-

voeren van het ontruimingsplan. 

Artikel 3 Introducees en gastschutters 
3.1 Introducés 

Introducés zijn geen lid van ‘SV de Vrijheid’ maar hebben interesse in een introductieles met 
de intentie eventueel lid te worden. Voordat iemand een introductieles neemt moet hij of zij 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a. De introducé(s) worden van te voren, via onze website, aangemeld.  
b. Het dienstdoende bestuurslid draagt zorg voor de identificering en controle van het gang-

bare introductieformulier. De introducé(s) moeten daarbij een geldig identificatiebewijs 

overleggen.  
c. Het dienstdoende bestuurslid levert het ingevulde en gecontroleerde introductieformu-

lier in bij de baliemedewerker. Deze controleert de betaling en reserveert de instructie-

baan.  
d. Het bestuurslid van dienst brengt de trainer op de hoogte. 

e. Na de introductie wordt het introductieformulier, door de baliemedewerker, opgeborgen 
in de introductieordner. 

f. Schutters (leden) van de vereniging kunnen maximaal twee introducés meenemen. Een 

en ander is verder ter beoordeling van het dienstdoende bestuurslid.  
g. Iedere schutter dient de door hem of haar meegenomen introducé(s) te melden bij de 

dienstdoende baliemedewerker. Deze zorgt ervoor dat het dienstdoende bestuurslid op 

de hoogte wordt gesteld.  

h. Een schutter dient de door hem of haar meegebrachte introducé(s) tijdens het gehele 

verblijf in de verenigingslocatie te begeleiden en is voor deze introducé(s), gedurende het 

gehele verblijf, verantwoordelijk. 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om, waar nodig, introducés de toegang te weigeren 
of te ontzeggen. 

3.2 Luchtschutters 

Schietvereniging de Vrijheid heeft geen discipline voor luchtschutters. Dat wil niet zeggen dat 
zij niet welkom zijn. Veelal schieten deze luchtschutters elders en zijn zij redelijk ervaren met 
hun luchtwapens en willen zij graag gebruik maken van onze faciliteiten. Echter om te mogen 
schieten op onze 25-, 50- of 100 meter baan van onze vereniging moeten zij aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

a. De luchtschutter(s) meld(t)(en) zich, via onze website, aan en geeft duidelijk te kennen 

dat het om luchtschutter(s) gaat.  
b. Het wapen, waarmee men wil gaan schieten, mag geen munitie verschieten dat groter is 

of afwijkt van de, binnen de vereniging, gangbare munitie.  

c. Het is niet toegestaan luchtcilinders te gebruiken waarvan de cilinder niet gecertificeerd 
veilig is gekeurd, dan wel de geldigheid van die certificering is verstreken 
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d. Na aanmelding krijgen zij van de vereniging een uitnodiging om te komen schieten. Het 

luchtwapen en de munitie wordt meegenomen. 

e. Het dienstdoende bestuurslid draagt zorg voor de identificering en controle van het gang-

bare introductieformulier. Een geldig identificatiebewijs is daarbij vereist. 

f. Het dienstdoende bestuurslid levert het ingevulde en gecontroleerde introductieformu-
lier in bij de baliemedewerker. Deze controleert de betaling en reserveert de instructie-

baan.  

g. Het bestuurslid van dienst brengt de trainer op de hoogte. 
h. De trainer brengt hen in een gesprek op de hoogte van ‘het reilen en zeilen’ en de veilig-

heidsregels die gelden binnen onze vereniging.  

i. Na het gesprek kan de luchtschutter laten zien dat hij/zij zijn of haar wapen naar behoren 
kan gebruiken. Een geweerschutter dient tevens te laten zien dat hij/zij op de 25 meter 

baan ‘mooie’ groepjes kan schieten. De trainer bepaalt uiteindelijk of de luchtschutter 

wordt toegelaten tot de 50 meter.  
j. Op de 50 meter dient de luchtschutteer opnieuw te laten zien dat hij/zij op de hoogte is 

van de geldende veiligheidsregels en dat hij ook op 50 meter afstand ‘mooie’ groepjes 
kan schieten.  

k. De trainer bepaalt uiteindelijk of de luchtschutter ‘vrij mag schieten’ op alle afstanden en 

maakt hiervan een aantekening in NSR.   
l. Na de introductie wordt het introductieformulier, door de baliemedewerker, opgeborgen 

in de introductieordner. 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om, waar nodig, luchtschutters de toegang te wei-
geren of te ontzeggen. 

3.3 Gastschutters en Jagers 

Gastschutters zijn schutters die lid zijn van een andere, bij de KNSA aangesloten schietsport-
vereniging. Een jager kan wettelijk, op basis van de jachtakte, bij een schietvereniging terecht. 
Hij/zij hoeft hiervoor geen lid van een schietvereniging of van de KNSA te zijn. 

Gastschutters en jagers zijn welkom, mits zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereik, op de re-
guliere openingstijden van ‘SV de Vrijheid’. Bij gastschutters en jagers gelden de volgende 
beperkingen en regels.  

a. Gastschutters en jagers: 

 zijn in het bezit van een geldig verlof of geldige jachtakte; 

 is op de eigen of andere vereniging(en) de toegang niet ontzegd; 

 zijn op de eigen of andere vereniging(en) geschorst; 

 gedragen zich zoals je van een ‘gast’ en ‘goed schutter’, mag verwachten; oplettend, 
veilig, zorgzaam en met respect voor zijn/haar omgeving. 

 zijn het gangbare baangeld verschuldigd of maken gebruik van de 10-rittenkaart; 

 schieten uitsluitend met eigen wapen(s) en zelf meegebrachte munitie; 

 melden zich bij aankomst aan de balie en schrijven zich daar in. Hiervoor hebben zij 
altijd nodig een: 
- geldig identiteitsbewijs; 
- geldige KNSA-pas (alleen voor gastschutters); 
- schietboekje (alleen voor gastschutters); 
- verlof of jachtakte behorende bij het eigen wapen. 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om, waar nodig, gastschutters en jagers de toegang 
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te weigeren of te ontzeggen. 

Artikel 4 Veiligheidsregels 
Bij schietsportvereniging de ‘Vrijheid’ staat veiligheid voorop. In het belang van alle leden zijn 
er gedragsregels en voorschriften (veiligheidsregels) opgesteld. Elke schutter dient zich hier-
aan te houden. 

4.1 Algemeen 

a. De vereniging gaat er bij het hebben van wapens, alsmede het gebruik daarvan, uit van 
de, door de Nederlandse Overheid, opgestelde regelgeving. Deze regelgeving is vastge-

legd in de Wet wapens en munitie (Wwm) en de bij deze wet behorende Uitvoerings-

voorschriften, te weten de Regeling wapens en munitie (Rwm) en de Circulaire wapens 
en munitie (Cwm).  

b. Behoudens tijdens internationale wedstrijden, dient iedereen die zich op de schietbaan 

bevindt, de Nederlandse of Engelse taal voldoende machtig te zijn. 

c. Op de schietbaan en de schietpunten is roken en/of open vuur verboden, alsmede is het 
verboden om onverpakt eten en drinken voorhanden te hebben. 

d. De houding van een schutter, in de ruimste zin van het woord, dient voorbeeldig te zijn 

en mag geen aanleiding geven tot verwijdering dan wel schorsing. 

e. De veiligheid van medeschutters, baanofficials, toeschouwers en van de schutter zelf ver-
eist een voortdurende en zorgvuldige aandacht in de omgang met het wapen en voor-

zichtigheid bij het zich verplaatsen daarmee over de schietbaan. Zelfdiscipline van ieder-

een is hierbij onontbeerlijk. 
f. Men dient zich te onthouden van elke handeling die de veiligheid in gevaar kan brengen. 

g. Bij afwezigheid van zowel het dienstdoende bestuurslid als de verenigingsveiligheids-
functionaris mag er niet geschoten worden. 

h. Iedere schutter is op de hoogte van de elementaire en noodzakelijke vaardigheden, die 

een schutter moet kennen, en kan die zelfstandig uitvoeren. Dit wil zeggen: 

 het kunnen nemen van veiligheidsmaatregelen; 

 storingsreactie(s) kunnen uitvoeren;  

 de handelingen volgend op de commando ‘Vast vuren’, ‘Stop, Stop, Stop’ of ‘Start’ 
kunnen verrichten. 

i. Alcohol gebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan.  
j. Het gebruik van alcohol/drugs door een schutter en functionarissen, vóór en tijdens het 

schieten, is verboden. Ook na het schieten geldt het begrip ‘met mate’. Drugs zijn te allen 
tijde verboden.  

k. Gebruikers van medicijnen en stoffen die de schietveiligheid kunnen beïnvloeden, mogen 

niet schieten. 
l. Op onze reguliere schietavonden en evenementen is het niet toegestaan, tenzij dit juist 

deel uitmaakt van een schietevenement, om verkleed (carnavals/feest/camouflage kle-

ding etc.) deel te nemen aan onze activiteiten. Een en ander is ter beoordeling van het 
dienstdoende bestuurslid. 

4.2 Toezicht 

a. Tijdens de uitvoering van schietoefeningen geldt een cameratoezicht en is een door het 

bestuur van de vereniging aangestelde verenigingsveiligheidsfunctionaris aanwezig. De 

dienstdoende verenigingsveiligheidsfunctionaris dient duidelijk als zodanig herkenbaar 

https://www.knsa.nl/media/1071/regeling-wapens-en-munitie_2014.pdf
https://www.knsa.nl/media/1217/cwm-2016-sc-14-07-2016.pdf
https://www.knsa.nl/media/1217/cwm-2016-sc-14-07-2016.pdf
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te zijn. 

b. De kantine en de balie zijn voorzien van monitoren waarop de handelingen van de schut-

ters te zien zijn. 

c. Handelingen tijdens het camera toezicht kunnen Beelden worden vastgelegd. Voor het 

cameratoezicht geldt een strik privacy protocol (bijlage I). 

d. Instructies van de verenigingsveiligheidsfunctionaris dienen onvoorwaardelijk te worden 
opgevolgd. 

4.2 Wapens 

a. Beginnende schutters mogen uitsluitend schieten onder begeleiding van een daartoe be-
voegde persoon. 

b. Op de 25 meter baan wordt alleen geschoten met:  

- klein kaliber geweer of karabijn; 
- karabijnen die geschikt zijn voor pistoolmunitie; 
- 30 m1 carbine; 
- pistolen en/of revolvers met een kaliber niet groter dan een .45 kaliber.  

c. Schieten met groot kaliber geweren alleen, op de 50-  en 100 meter baan en na het afleg-

gen van de 50- c.q. 100 meter test.  
d. Hagelgeweren zijn binnen onze vereniging niet toegestaan. 

e. Onverpakte wapens zijn slechts toegestaan op het schietpunt en op de daartoe door de 

verenigingsveiligheidsfunctionaris, aangegeven plaats. 
f. Wapens die niet in gebruik zijn, dienen te zijn opgeborgen in het daarvoor bestemde wa-

penrek.  
g. Demonstraties van of met wapens, mogen uitsluitend op de schietpunten plaatsvinden. 

h. Het richten van een wapen op personen is ten strengste verboden en leidt onverwijld tot 

sancties. 

4.3 Hanteren van wapens 

a. Een wapen moet altijd zodanig behandeld worden alsof het geladen is. 
b. Bij het hanteren van wapens, dat iedere schutter verantwoordelijk is voor de deugdelijk-

heid van zijn/haar wapen.  

c. Iedere schutter is verplicht zijn/haar wapen en magazijn(en) te ontladen en te controle-

ren voordat het wapen wordt opgeborgen of aan de balie wordt ingeleverd. Bij vereni-
gingswapens doet de balie nog een extra veiligheidscheck. Daarbij is de loop van wapen 

(monding) altijd gericht naar de kogelvanger of veilig gebied.  

d. Wapens dienen, indien transport noodzakelijk is, te worden vervoerd met geopend gren-

delmechanisme, geplaatste kamervlag en met de monding van loop omhoog. Een pistool 

en/of revolver is altijd opgeborgen in een koffertje. 

e. Een wapen pak je vast bij de niet metalen onderdelen! Het zuur op de handen kan de 
metalen onderdelen aantasten.  

f. Niemand mag het wapen van een ander aanraken. Dit mag uitsluitend worden opgepakt 
na uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de eigenaar. Een wapen op(uit)pakken achter 
een schutter of schutters is ten strengste verboden en kan leiden tot disciplinaire straf-
maatregelen. 

g. Tijdens het schieten mag een schutter, met uitzondering van de daartoe bevoegde baan-
officials, niet worden gestoord. 

h. Indien van toepassing dient vóór aanvang van het schieten, de zandkogelvanger stofvrij 
te zijn gemaakt en gecontroleerd te zijn op ricochetgevaar. 
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i. Het is verboden wapens (geladen of ongeladen) onbeheerd op de schietpunt achter te 
laten met uitzondering van noodsituaties. 

j. Het is niet toegestaan met een onverpakt wapen de schietbaan te verlaten. 

4.3 Munitie 

a. Alleen die munitie mag worden gebruikt die is toegestaan in enige, door de KNSA gere-
glementeerde of erkende discipline. Bovendien is het slechts toegestaan herladen muni-
tie te gebruiken, indien is herladen volgens de bijbehorende herlaadtabellen en indien 
de minimale en maximale kruit- ladingen niet zijn overschreden. 

b. Hulzen die niet voor herlaad gebruikt worden mogen in de daar bestemde vaatjes ge-
dumpt worden. Let op: koper bij koper / ijzer bij ijzer! 

c. Wanneer munitie onverhoopt weigert dan gelden de volgende regels: 
- Club munitie inleveren aan de balie; 
- Eigen munitie (fabriek of herlaad) meenemen naar huis en daar veilig ontladen. 

4.4 Betreden van de baanzool 

a. Het betreden van de (schiet)baanzool of delen daarvan mag alleen via de daarvoor be-

stemde ingang en aanwezige paden geschieden. 

b. Op het schietpunt mag zich alleen de schutter bevinden; een uitzondering daarop kan 
worden gemaakt voor toezicht door een daartoe bevoegde official(s). 

c. Het is verboden om zonder toestemming van de verenigingsveiligheidsfunctionaris het 
terrein dat zich bevindt vóór de schietpunten te betreden. 

4.5 Gehoor- en oogbescherming 

a. Het betreden van de schietpunten of delen daarvan mag alleen met gehoor- en oogbe-
scherming. Een bril geldt als voldoende oogbescherming. 

b. Afhankelijk van de discipline (in het bijzonder bij de dynamische disciplines) kunnen aan-
vullende eisen met betrekking tot beschermende middelen worden gesteld. 

4.6 Calamiteiten 

a. Bij weigering van een schot wordt het wapen 30 seconden met de loop in de richting van 
de kogelvanger gehouden. Indien het probleem hierna niet is opgelost kan er hulp wor-
den ingeroepen door op de ‘assistentie knop’ te drukken. Deze knop bevindt zich op het 
schietpunt. Als deze knop wordt ingedrukt gaat er flitslicht in de kantine aan. Er zal dan 
een baliemedewerker of bestuurslid assistentie komen verlenen. 

b. Na het NOOD-commando ‘STOP, STOP, STOP’ of ‘Vast vuren’ in een acute noodsituatie 
dienen de schutters het vuren onmiddellijk te staken en worden er geen handelingen 
meer verricht. Iedereen dient te wachten op een navolgend commando. Het NOOD-com-
mando kan door iedereen gegeven worden. 

c. Uitsluitend op bevel van de verenigingsveiligheidsfunctionaris mag het wapen worden 
gehanteerd, het vuren worden hervat of het wapen worden ontladen. 

d. Mocht er vanaf de balie een situatie worden geconstateerd en “vast vuren” gewenst zijn 
dan gaat er een flitslicht op de baan aan. Alle schutter staken onmiddellijk het vuren en 
houden hun wapen in veilige richting (kogelvanger). Verder wachten zij op de bevoegd 
functionaris die aangeeft hoe verder gehandeld gaat worden. Nadat de veiligheid is her-
steld gaat het flitslicht uit en kan er weer geschoten worden.  

e. In alle overige calamiteiten beslist het dienstdoende bestuurslid of de verenigingsveilig-
heidsfunctionaris 
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Artikel 5 Disciplinaire maatregelen 
Iedereen die een overtreding, genoemd in dit veiligheidsreglement of eventueel ander onvei-
lig gedrag constateert, is verplicht het dienstdoende bestuurslid en/of verenigingsveiligheids-
functionaris hiervan in kennis te stellen. 

a. Overtreding van één of meer der bovengenoemde artikelen kan leiden tot een: 
1) Waarschuwing; 
2) Berisping; 
3) Boete; 
4) Uitsluiting van deelneming aan oefeningen van de vereniging voor een periode van 

ten hoogste zes maanden; 
5) Uitsluiting van deelneming aan wedstrijden van de vereniging voor een periode van 

ten hoogste zes maanden; 
6) Uitsluiting van deelneming en bijeenkomsten der vereniging voor een periode van 

ten hoogste zes maanden of 
7) Schorsing voor een periode van ten hoogste zes maanden. 

b. De maatregelen, in het vorige lid genoemd onder 3, 4, 5 en 6 kunnen ook gecombineerd 
worden opgelegd. 

c. Een lid kan tegen de opgelegde maatregelen zoals genoemd in lid a binnen een maand 
beroep aantekenen bij de commissie van beroep. 

d. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter of het dienstdoende bestuurslid, per direct 
het lid van verdere deelname aan de betreffende oefeningen, wedstrijd of bijeenkomst 
uitsluiten en/of de toegang tot het terrein ontzeggen. Tegen zodanige maatregel staat 
geen beroep open. 
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Bijlage I Protocol privacy 
1.1 Inleiding 

Het privacy protocol geeft beschrijft de praktische uitvoering van de camerabewaking op het 
terrein en het gebouw van ‘SV de Vrijheid’ aan het Leekerpad 5, 1689 VP Zwaag. Het privacy 
protocol is opgesteld om de privacy van de bezoekers van het genoemde terrein en perceel 
te waarborgen. 

1.2 Wetgeving en verantwoordelijken  

De opslag en het uitlezen van beeldopnamen is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsge-
gevens (Wbp1) en de Gemeentewet (GW2). De bewakingscamera’s bij ‘SV de Vrijheid’ zijn ge-
plaatst ten behoeve van de bescherming van het gebouw, de personen, de eigendommen van 
onze leden en de aanwezige wapens en goederen en eigendommen van de vereniging. Met 
camerabewaking kan bij een calamiteit een veroorzaker van problemen mogelijk worden ge-
traceerd. 

In geval van opslag en uitlezen van beeldopnamen bij ‘SV de Vrijheid’ is de Wbp van toepas-
sing. Het gaat hier om een Privacywet. Bevoegd gezag ligt bij het College Bescherming Per-
soonsgegevens (CBP).  

Er is geen sprake van cameratoezicht met betrekking tot de handhaving van de openbare or-
de. Dat wil zeggen dat de GW niet van toepassing is. De Gemeente is niet verantwoordelijk 
voor de vastgelegde beelden. Het Bestuur van de ‘ SV de Vrijheid’ is hiervoor verantwoorde-
lijk.  

1.3 Opzet systeem  

Het systeem bestaat uit 9 camera’s en is verspreid over verschillende ruimten in het vereni-
gingsgebouw. De camera’s zijn gekoppeld met behulp van UTP bekabeling aan 1 server. De 
server is redundant uitgevoerd zodat verlies van beelden zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
De software op de server monitort de camera’s op eventuele afwijkingen.  

De server bevindt zich in het verenigingsgebouw aan het Leekerpad 5. Er is voldoende ruimte 
op de harde schijf om voor maximaal 28 dagen beeldmateriaal vast te leggen. Na 28 dagen 
worden de eerst vastgelegde beelden overspoeld. Een en ander betekent dat er nooit meer 
beeldopslag plaatsvindt dan 28 dagen.  

1.4 Bekijken van de beelden 

De opgenomen beelden worden uitsluitend uitgelezen als daar een directe aanleiding voor is. 
Het uit lezen geschiedt door de door het bestuur vastgestelde bevoegde functionarissen en/of 
Bestuurslid Veiligheidszaken.  

1.5 Verzoek opsporingsinstanties 

Indien een bevoegd ambtenaar van een opsporingsinstantie of een officier van justitie een 
verzoek doet voor de beschikbaarstelling van beeldmateriaal zal direct de, door het bestuur 
aangewezen, beveiligingsfunctionaris ingelicht worden. Deze zal, conform de geldende wet-
telijke bepalingen volledige medewerking verlenen. 

                                                 

 

 
1  Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming 

persoonsgegevens) 
2  Wet van 14 februari 1992, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten 
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1.6 Randvoorwaarden camerabewaking 

De camera's bewaken de meest kritische punten binnen de vereniging. Desalniettemin kan 
niet worden voorkomen dat onbedoeld beelden worden gefilmd. Om de privacy te waarbor-
gen heeft ‘SV de Vrijheid’, bij de realisatie van het camerasysteem, een aantal belangrijke 
randvoorwaarden in ogenschouw genomen. 

 Het camerasysteem is duidelijk herkenbaar en zichtbaar geplaatst.  

 Er is duidelijk aangegeven dat diverse punten binnen de vereniging voorzien zijn van ca-
merabewaking. 

 De camerabewaking draagt bij aan een pakket van beveiligingsmaatregelen, bestaande 
uit onder andere: een hekwerk, een alarmsysteem, toegangscontrole, camerasystemen 
en andere elektronische en bouwkundige maatregelen. Daarnaast is er een aansluiting 
bij de meldkamer. De camerabewaking levert daarom een directe bijdrage aan het pakket 
van maatregelen. 

 Er is een verantwoordelijke aangesteld om de beelden uit te lezen en middels huidig pro-
tocol wordt voldaan aan de aspecten van de privacy wetgeving (niet meer dan 28 dagen 
opname, afgesloten ruimte e.d.). 

1.7 Contact 

Bij vragen en opmerkingen omtrent het camerasysteem of verzoek om inzage en verstrekking 
van beeldmateriaal kan contact worden opgenomen met de voorzitter of indien die niet aan-
wezig is met een van de overige bestuursleden. 
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Bijlage II Uitvoeringsvoorschrift verenigingsveiligheidsfunctionaris 
2.1 Algemeen 

a. De verenigingsveiligheidsfunctionaris is belast met en verantwoordelijk voor de 
veiligheid en het naleven van het Baanreglement. 

b. De dienstdoende verenigingsveiligheidsfunctionaris is duidelijk als zodanig her-
kenbaar. 

c. De verenigingsveiligheidsfunctionaris controleert de banen op orde, netheid en 
technische bruikbaarheid en geeft eventuele bijzonderheden door aan het dienst-
doende bestuurslid. 

d. Indien de verenigingsveiligheidsfunctionaris dit wenselijk acht, kan hij/zij zich la-
ten assisteren, om zo de veiligheid te garanderen. 

e. De verenigingsveiligheidsfunctionaris dient vrij zicht te hebben op alle schietpun-
ten. 

f. De verenigingsveiligheidsfunctionaris dient kennis te hebben van het calamitei-
ten- en ontruimingsplan. 

g. De verenigingsveiligheidsfunctionaris moet de veiligheidsmiddelen en eventuele 
andere middelen kunnen hanteren, zoals een brandblusser en schakelingen in de 
elektriciteit-voorziening. 

h. De verenigingsveiligheidsfunctionaris moet de EHBO-kist tot zijn beschikking heb-
ben en tevens in staat zijn deze te gebruiken. 

2.2 Voorbereidingen 

a. De verenigingsveiligheidsfunctionaris dient: 

 op de hoogte te zijn van de algemeen geldende veiligheidsregels, het ‘Veilig-
heidsreglement’ en het ‘Baanreglement’;  

 op de hoogte te zijn van de bijzonderheden van de schietbaan; 

 technische kennis te hebben van de verenigingswapens;  

 kennis te hebben van de universele commandovoering op de schietbaan. ten 
aanzien van veiligheid en de daaraan gekoppelde acties; 

 kennis te hebben van de veiligheidshandelingen ten aanzien van de vereni-
gingswapens. 

b. De verenigingsveiligheidsfunctionaris moet uitleg kunnen geven over de inrichting 
van de schietbaan en/of de werking en de bediening van de daar opgestelde ap-
paratuur. 

c. De verenigingsveiligheidsfunctionaris moet adequaat kunnen optreden bij wa-
pen- en munitiestoringen. 

2.3 Veiligheidsinstructie 

a. De verenigingsveiligheidsfunctionaris dient er, vóór aanvang van het schieten, 
voor te zorgen dat iedere aanwezige op de baan bekend is met de voor die schiet-
baan geldende veiligheidsbepalingen. 

b. Het betreden van de baanzool vóór de schietpunten is alleen toegestaan met toe-
stemming van de verenigingsveiligheidsfunctionaris. 

c. Iedereen die de schietbaan betreedt, dient zich te registreren in NSR en zijn schiet-
register in te leveren bij de verenigingsveiligheidsfunctionaris in casu de balieme-
dewerker. 

d. De verenigingsveiligheidsfunctionaris moet in staat zijn adequaat te handelen bij 
storingen aan elk wapen dat binnen de vereniging gebruikt wordt.  
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e. De verenigingsveiligheidsfunctionaris dient, indien de accommodatie daarin niet 
voorziet, een plaats aan te wijzen waar niet gebruikte wapens en uitrusting kun-
nen worden neergelegd. 

2.4 Coördinatie en activiteiten gedurende de schietactiviteiten 

a. De verenigingsveiligheidsfunctionaris is gedurende de activiteiten op de vereni-
ging aanwezig, houdt toezicht op het naleven van de veiligheidsregels en hand-
haaft de voorschriften en reglementen. 

b. Bij overtreding van de reglementen, corrigeert hij/zij en heeft hij/zij, indien nodig, 
de bevoegdheid om overtreders te laten verwijderen. 

c. Wanneer een schutter handelingen verricht die in strijd zijn met de veiligheid, 
moet de verenigingsveiligheidsfunctionaris het schieten onderbreken! 

d. De verenigingsveiligheidsfunctionaris is belast met het in goede banen leiden van 
de bezetting van de schietpunten. 

e. De verenigingsveiligheidsfunctionaris dient te zorgen voor orde en discipline op 
de baan. 

2.5 Einde schieten 

a. Tijdens het opruimen van de schietbaan houdt de verenigingsveiligheidsfunctio-
naris toezicht op het naleven van de veiligheidsregels. 

b. Na afloop controleert de verenigingsveiligheidsfunctionaris de baan en rappor-
teert hij/zij eventuele bijzonderheden aan het dienstdoende bestuurslid. 

c. Nadat de verenigingsveiligheidsfunctionaris de schietbaan in orde heeft bevon-
den, meldt hij/zij dat bij het dienstdoende bestuurslid, onder vermelding van 
eventuele bijzonderheden. 

d. De verenigingsveiligheidsfunctionaris is bedachtzaam op de ‘3 – O‘s’: 

 Onoplettendheid; 

 Onvoorzichtigheid; 

 Ondeskundigheid. 
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Bijlage III Verkort baanreglement 
 Op de 25 meter baan wordt alleen geschoten met:  

- klein kaliber geweer of karabijn 
- karabijnen die geschikt zijn voor pistoolmunitie 
- 30 m1 carbine  
- pistolen en/of revolvers met een kaliber niet groter dan een .45 kaliber.  

Schieten met groot kaliber geweren alleen, op de 50- en 100 meter baan en na het af-
leggen van een test.  

 Het betreden van de schietpunten of delen daarvan mag alleen met gehoor- en oogbe-
scherming. Een bril is voldoende oogbescherming. 

 Een wapen wordt altijd behandeld alsof het geladen is en de monding van het wapen is 
te allen tijden gericht op de kogelvanger. 

 Lopen met een geweer is altijd met de loop omhoog en is de 
kamer voorzien van een kamervlag gele vlag. Een pistool en/of 
revolver is altijd opgeborgen in een koffertje. Alle verenigings-
wapens zijn voorzien van een gele vlag. Wanneer je geen gele 
vlag hebt kun je deze bij de balie aanschaffen.  

 Het wapen pak je vast bij de niet metalen onderdelen! Het zuur op de handen kan de 
metalen onderdelen aantasten.  

 Een wapen op(uit)pakken achter een schutter of schutters is ten strengste verboden en 
kan leiden tot disciplinaire strafmaatregelen. 

 Tijdens het schieten mag een schutter, met uitzondering van de daartoe bevoegde offi-
cials, niet worden gestoord. 

 Iedere schutter is verplicht zijn/haar wapen en magazijn(en) te ontladen en te controle-
ren voordat het wapen wordt opgeborgen of aan de balie wordt ingeleverd. Bij vereni-
gingswapens doet de balie nog een extra veiligheidscheck. Wanneer je onzeker bent 
vraag een van je medeschutters of hij/zij e.e.a. nog een controleert. 

 Per schietpunt is alleen de schutter actief met uitzondering voor eventueel toezicht door 
een daartoe bevoegde official. 

 Bij weigering van een schot wordt het wapen 30 seconden met de 
loop in de richting van de kogelvanger gehouden. Indien het pro-
bleem hierna niet is opgelost kan er hulp worden ingeroepen door 
op de ‘assistentie knop’ te drukken. Deze knop bevindt zich op het 
schietpunt. Als deze knop wordt ingedrukt gaan er twee flitslichten 
in de kantine aan. Er zal dan een baliemedewerker of bestuurslid 
assistentie komen verlenen. 

Mocht er vanaf de balie een situatie worden geconstateerd en ‘vast 
vuren’ gewenst zijn dan gaat er een flitslicht op de baan aan. Alle 
schutter staken onmiddellijk het vuren en houden hun wapen in 
veilige richting (kogelvanger). Verder wachten zij op de bevoegd 
functionaris die aangeeft hoe verder gehandeld gaat worden. Na-
dat de veiligheid is hersteld gaat het flitslicht uit en kan er weer 
geschoten worden.  

 Hulzen die niet voor herlaad gebruikt worden mogen in de daar bestemde vaatjes ge-
dumpt worden. Let op: koper bij koper / ijzer bij ijzer! 
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 Wanneer munitie onverhoopt weigert dan gelden de volgende regels: 
- Club munitie inleveren aan de balie; 
- Eigen munitie (fabriek of herlaad) meenemen naar huis en daar veilig ontladen. 

 Op de schietbaan is iedereen, die constateert dat de veiligheid in gevaar komt:  
- verplicht ‘vast vuren’ of ‘stop – stop – stop’ te roepen;  
- de rode verlichting aan te zetten; 
- op de ‘assistentieknop’ te drukken.  

 Het is verboden wapens onbeheerd op de schietpunt achter te laten. 

 


