
KSV Claybusters  aanmeldformulier aspirant-lid 
 
Ondergetekende verzoekt te worden toegelaten als aspirant-lid van  
de Kleiduivenschietvereniging Claybusters en  

 
 Verschaft daartoe de volgende gegevens; 

 Verklaart zich strikt te zullen houden aan alle voor leden van de vereniging 
geldende regels; 

 Zal het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld en contributie bij ontvangst 
van de nota per omgaande voldoen; 

 

Datum eerste kennismakingsgesprek: ** 
 

Naam bestuurslid : ** 

Achternaam :      M / V  

Voornaam :  

Roepnaam :  

Adres & huisnummer :  

Postcode & Woonplaats :  

Telefoonnummer :  

Mobiel :  

E-mailadres :  

Nationaliteit :  

Geboortedatum :  

Geboorteplaats :  

Aspirant / Lid sinds : **  

Hoofdlid bij de Claybusters : J / N 
    Andere Clubnaam : 

    KNSA-Licentienummer : 

 

Verlof / Jachtakte nummer :  

Datum afgifte verlof / jachtakte :  

Plaats afgifte verlof / jachtakte :  

Kopie legitimatiebewijs bijgevoegd?: JA NEE 

Burgerservicenummer :  

1 van 3 ** = in te vullen door een bestuurslid 



Originele en recente Verklaring  
Omtrent het Gedrag (VOG) voor het 

lidmaatschap van een schietvereniging 

bijgevoegd? 
 
(alleen van toepassing indien de betreffende 
persoon niet beschikt over een verlof tot het 

voorhanden hebben van een vuurwapen) 

 
 

JA 

 
 

NEE 

Kopie geldig verlof tot het voorhanden 
hebben van een vuurwapen bijge-

voegd? 

 
JA 

 
NEE 

Voor welk soort lidmaatschap wilt u in 
aanmerking komen? 

 

 
Gewoon lid 

 
Junior lid 

Via welke weg bent u in aanraking 
gekomen met de schietsport? 

 
 

 

 
 

  

Hebt u enige ervaring in de omgang 
met vuurwapens? 

Zo ja, welke en waar opgedaan? 

 
 

 

 
 

  

Kent u één of meerdere leden van  
onze schietvereniging? 

Zo ja, dan graag namen vermelden. 

 
 

 

 
 

  

Heeft u zich ooit bij een andere 
schietsportvereniging aangemeld? 

 

 
JA 

 

 
NEE 

Zo ja, bent u daar toen lid geworden? JA NEE 

Wat zijn uw motieven om het lidmaat-
schap van een schietsportvereniging 

aan te vragen? 

 
 

 

 
  

Bent u ooit in aanraking geweest met 
politie of justitie? 

 

 
JA 

 
NEE 

2 van 3 



3 van 3 

Indien u al eens met politie of justitie 
in aanraking bent geweest. 

Wanneer en voor welk feit? 

 
 

 

 
  

Bent u op dit moment onder psychiatri-
sche behandeling/psychologische 

begeleiding, dan wel bent u ooit in 

behandeling of begeleiding geweest? 

 
JA 

 
NEE 

Zo ja, kunt u nadere informatie 
omtrent de aard op grond waarvan  

u in behandeling/begeleiding bent 

(geweest) en de huidige situatie 
geven? 

 

Verkeert u in criminele kringen? JA NEE 

Zo ja, in welke relatie staat u tot 
mogelijke criminelen? 

 
 

 

 
  

Zijn er medische omstandigheden die 
van belang (kunnen) zijn voor het 

lidmaatschap van de vereniging omdat 

die wellicht de beoefening van de 

schietsport kunnen belemmeren, 

en zo ja, welke? 
(bijvoorbeeld: een bepaald ziektebeeld of 

medicijngebruik) 

 

Zijn er, mede gelet op het feit dat hier 
met vuurwapens en munitie wordt 

omgegaan, feiten of omstandigheden 

waarvan u redelijkerwijs kunt 
veronderstellen dat het bestuur 

daarvan (eventueel vertrouwelijk) 

kennis behoort te hebben? 

 
JA 

daarover zal ik 

met een  
bestuurslid 

praten. 

 
NEE  

geen enkel 

Ondergetekende, verklaart ermee op de hoogte te zijn dat antwoorden in 
strijd met de waarheid gegeven, ontzetting uit het lidmaatschap tot 

gevolg kunnen hebben. Tevens verklaart ondergetekende kennis 

genomen te hebben van de huis– en gedragsregels van KSV Claybusters 
en met de inhoud daarvan akkoord te gaan. 

Plaats en datum:      Handtekening: 


