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Artikel 1. Het doel van de vereniging. 
Het doel van de vereniging is het doen beoefenen van de schietsport en deze beoefening met alle 
wettige middelen te stimuleren.  (Middelen ter bereiking van het doel.) 
1.1. Verplichting van het bestuur. 
Het bestuur draagt zorg dat: 
Nieuwe leden de nodige basisinstructie ontvangen. 
1.2. Verplichting van de leden. 
De leden nemen bij oefening en bij de wedstrijden, de daarvoor geldende regels en gebruiken en 
met name de veiligheidsregels, in acht. 
 
Artikel 2. Lidmaatschap vereisten. 
Eenieder die de leeftijd van nog geen 18 jaar heeft bereikt en lid van de vereniging wenst te worden 
kan met toestemming van de ouder/verzorger/voogd zich bij de secretaris daartoe opgeven. 
Eenieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en lid van de vereniging wenst te worden kan zich 
bij de secretaris daartoe opgeven. 
 
Artikel 3. Lidmaatschap. 
Ieder lid krijgt een maand proeftijd tijdens deze proeftijd wordt beoordeeld of hij/zij zich aan de 
regels houdt en zijn of haar gedragingen passen binnen de vereniging gestelde normen. 
Lidmaatschapspas, met ingang van 2019 worden de vernieuwde lidmaatschapspassen ingevoerd. 
Ieder lid dat ook BTLS-wedstrijden wil schieten zal hiervoor door de vereniging worden aangemeld. 
Daarbij dient het desbetreffende lid, bij voorkeur digitaal, een pasfoto aan te leveren.   
 
Artikel 4. Schade aan zaken der vereniging. 
Elke geconstateerde vermissing of beschadiging van enige zaak bij de vereniging in gebruik wordt 
geacht veroorzaakt te zijn door het lid dat de zaak het laatst heeft gebezigd of onder zijn berusting 
had, behoudens tegenbewijs door het betrokken lid. 
 
Artikel 5. Schade aan zaken der leden. 
De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van zaken bij de leden in 
gebruik. 
 
Artikel 6. Disciplinaire maatregelen. 
Indien een lid handelt in strijd met de voor de oefeningen en wedstrijden geldende regels en 
gebruiken, dan wel zich bij de activiteiten der vereniging onordelijk gedraagt, kan hij door het 
bestuur worden: 
6.1 gewaarschuwd; 
6.2 berispt; 
6.3 uitgesloten van deelneming aan oefening en wedstrijden van de vereniging voor een periode van 
ten hoogste een maand. 
6.4 geschorst voor een periode van ten hoogste drie maanden. 
6.5 In het ergste geval geroyeerd worden. 
Ten aller tijde mag het lid in beroep gaan tegen de aan hem/haar opgelegde maatregel. 
 
Artikel 7. Uitzonderlijke of spoedeisende gevallen. 
In spoedeisende, lees uitzonderlijke gevallen kan de voorzitter of diegene die hem vervangt, het lid 
van verdere deelname aan de betreffende oefening, wedstrijd of bijeenkomst uitsluiten. Het lid kan 
hiertegen niet in beroep gaan. 
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Artikel 8. Introducés/aspirant leden. 
8.1. Het bestuur is ten alle tijden bevoegd tot introductie van niet leden. 
8.2. De leden zijn bevoegd, onder hun verantwoordelijkheid, niet-leden te introduceren,      
        mits zij van het bestuur de voorafgaande toestemming hebben gekregen. 
 
Artikel 9. Contributie. 
Leden der vereniging zijn verplicht hun contributie tijdig per maand, per kwartaal, per halfjaarlijkse 
of jaarlijkse betaling vooraf te voldoen. Na 2 maanden achterstand zal de penningmeester het 
desbetreffende lid aanschrijven om hem/haar alsnog aan de betalingsverplichtingen te houden. 
 
Artikel 10. Beëindiging lidmaatschap. 
Bij beëindiging van het lidmaatschap dient er rekening worden gehouden met één maand 
opzegtermijn. De opzegging dient schriftelijk hetzij per e-mail aan de secretaris van SV Het Mikpunt 
gemeld worden.  
 
Artikel 11. Vergaderingen. 
1. De algemene ledenvergadering, deze wordt minimaal 1 keer in het jaar gehouden. Tijdens deze 
vergadering wordt het voorgaande jaar besproken en de activiteiten en wensen voor het nieuwe jaar 
bekend gemaakt. Tevens zal er door de penningmeester en kascommissie verantwoording worden 
afgelegd over financiën van het afgelopen boekjaar. Deze vergadering zal in de regel in de maand 
Maart plaatsvinden. Tijdens deze vergadering bestaat er de mogelijkheid om punten in te brengen 
welke hij/zij tijdens de vergadering wil bespreken dit dient schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij 
de secretaris.  
2. Tevens bestaat er de mogelijkheid om tussentijds een algemene ledenvergadering uit te schrijven 
indien dit noodzakelijk is.  
3. Tussentijds kunnen er vergaderingen hetzij een overleg/bespreking worden ingepland. 
 
Artikel 12. Gastgebruik accommodatie. 
Iedereen die als gast gebruik maakt van onze accommodatie, dient zich te houden aan de regels 
welke opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement. In het geval dat een gast zich niet houdt aan 
deze regels zal hem/haar een waarschuwing worden gegeven en bij herhaling kan het bestuur 
hem/haar de toegang tot de accommodatie weigeren. Deze maatregelen kunnen ook opgelegd 
worden aan teams die hetzij op recreatieve hetzij op competitieve wijze gebruik maken van de 
accommodatie.  
 
Artikel 13. Conflicterende reglementen. 
Gastgebruikers hetzij alleen of als team, die gebruik maken van onze accommodatie kunnen zich niet 
beroepen op de reglementen van verenigingen/bonden waarbij zij zich hebben aangesloten. De 
reglementen van SV Het Mikpunt zijn altijd leidend. Mochten er conflicterende regels zijn dan dient 
de gastgebruiker hiermee rekening te houden en waar nodig voor een oplossing te zorgen. Dit kan 
zijn door dispensatie aan te vragen bij de vereniging of bond waarbij hij/zij zijn aangesloten en de 
uitkomst hiervan te overhandigen aan het bestuur van SV Het Mikpunt. Tevens is het bestuur van SV 
Het Mikpunt gerechtigd om aanvullende regels, indien met dit noodzakelijk acht, op te stellen aan 
de gastgebruiker(s). 
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Artikel 14. Overige regelgeving. 
Indien er zaken voordoen waarin zowel de statuten als het huishoudelijk reglement niet voorziet is 
het bestuur van SV Het Mikpunt gerechtigd om aanvullende regels op te stellen. 
 
Artikel 15. Privacy reglement. 
Op deze website staat altijd de meest recente versie van het privacy regelement. 
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Overige Regels. 
 
Regels betreffende het gebruik van luchtdruk wapens. 
Ieder lid van de vereniging dient er altijd van doordrongen te zijn dat verantwoordelijkheids- besef 
de grondslag is van al het wapengebruik. 
 
Kennis. 
Het is verboden van een wapen gebruik te maken behalve, onder leiding met toestemming en 
volgens aanwijzing van een baancommandant of instructeur als men niet: 
1. De basistheorie volledig beheerst. 
2. De nodige praktische ervaring heeft opgedaan. 
3. De veiligheidsregels niet kent. 
 
De baancommandant. 
De baancommandant heeft de leiding bij het schieten. 
1. Hij dient tijdens het schieten onvoorwaardelijk gehoorzaamd te worden. 
2. Discussies over bevelen, opdrachten of beslissingen van de baancommandant mogen pas  
    gehouden worden na afloop van het schieten. 
 
Onderhoud en omgang van de wapens. 
1. Er dient na behoren om te worden gegaan met de verenigingswapens als zijnde het is je 
eigendom.  
2. Na elke schietsessie dient het wapen worden schoongemaakt en opgeborgen worden in de 
daarvoor bestemde kasten. 
3. Bij een eventueel mankement dient het lid direct diegene die verantwoordelijk is voor het schiet 
technische gebeuren te benaderen. Indien hij/zij afwezig is dient het lid zich te melden bij één van 
de bestuursleden. 
 
Regels baan. 
1. Het is verboden om meer dan één baan in gebruik te nemen.  
2. Het is verboden om drank of eten te nuttigen op de schietbaan. 
3. Het is verboden om onder invloed van alcohol of verdovende middelen te schieten. 
4. Er dient respectvol met de medeschutters op de baan te worden omgegaan.  
5. Het gebruik van een mobiele telefoon is verboden.  
 
Regels kantine. 
1. Het is verboden voor een minderjarige om zelfstandig bar activiteiten uit te voeren, dit mag alleen 
in het bijzijn van een lid welke in het bezit is van het SVH diploma hetzij de IVA (instructie 
verantwoord alcoholgebruik) 
2. De barmedewerkers dienen minimaal in het bezit te zijn van het certificaat dat zij de Instructie 
Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) met goed gevolg hebben afgelegd.  
3. Er mag in de kantine niet gerookt worden. 
4. Er mag in de kantine geen wapens getoond worden. 
 
Het Bestuur 
SV Het Mikpunt 
 


