
Informatieformulier introducés en 
deelnemers introductieles 
schietsport 
 
De SSV Griffioen is wettelijk verplicht om elk bezoek aan de schietvereniging te registreren. Dit 
geldt voor onze leden én voor alle introducés en deelnemers aan een introductieles. U moet 
daarom dit informatieformulier ingevuld meenemen naar de schietvereniging. 
Deelnemers aan een introductieles moeten ook de eigenverklaring invullen.  
 
Naam, adres en nummer van uw identiteitsbewijs worden opgenomen in het registratiesysteem 
van de vereniging en op verzoek aan bevoegde overheidsorganisaties ter inzage gegeven.  
 
De introducée geeft hierbij aan kennis te willen maken met de schietsport dan wel te willen 
deelnemen aan een introductieles voor de schietsport, georganiseerd door de SSV Griffioen.  
Hij/zij verklaart alle aanwijzingen van of door de begeleiders van de SSV Griffioen stipt te zullen 
opvolgen, de regels te respecteren en onderstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
 

Achternaam:     _______________________________________ 

Voornamen (eerste voluit):   _______________________________________ 

Geboortedatum:     _______________________________________ 

Adres:      _______________________________________ 

Postcode / plaats:     _______________________________________ 

Email‐adres:                _______________________________________ 

Telefoonnummer:     _______________________________________ 

Nationaliteit:      _______________________________________ 

Soort identiteitsbewijs    paspoort/rijbewijs/nationaal identiteitsbewijs 

Nummer identiteitsbewijs   _______________________________________ 

Datum introductie                          _______________________________________ 

 

Alleen voor introduces  
Naam introducerend lid 

(Voorletters en achternaam):  _______________________________________ 

KNSA pasnr. introducerend lid : _______________________________________ 

SSV Griffioen nr. introducerend lid: _______________________________________ 

 
 
 



De volgende regels gelden tijdens de introductie:  
 

• De consumptie van alcohol vóór het schieten is ten strengste verboden! Uw begeleider 
en/of onze instructeurs behouden zich het recht voor om, in geval van twijfel, personen 
toegang tot de schietbanen te ontzeggen. 

• Voor (groeps-) introductielessen geldt dat alle deelnemers meerderjarig moeten zijn.  
• Voor Introducés onder begeleiding van een lid van SVV Griffioen geldt dat: 

- introducés jonger dan 12 jaar niet met enig lucht- of vuurwapen mogen schieten 
- introducés van 12 jaar of ouder, maar jonger dan 16 jaar uitsluitend met een 

luchtwapen mogen schieten 
- introducés van 16 jaar en ouder naar keuze met lucht- of vuurwapen mogen 

schieten. 
- een introducé heeft maximaal 3x toegang heeft tot de banen 

• Voor alle introducés (16 jaar en ouder) en introductielessen geldt dat uitsluitend mag 
worden geschoten met handvuurwapens met een kaliber t/m 9mm en/of een 
grendelgeweer met een kaliber tot maximaal 8mm. Introducés mogen geen semi-
automatisch geweer hanteren.  

• Het maken van foto- en filmopnamen gebeurt alleen na uitdrukkelijke toestemming van het 
bestuur. Het plaatsen of delen van deze foto’s/opnamen op het internet is nooit toegestaan.  

• Voor de persoonlijke bescherming krijgen de deelnemers aan een introductieles 
gehoorbescherming en een (leen)veiligheidsbril.  
Introducées kunnen bij het telbureau een veiligheidsbril en gehoorbescherming lenen.  

• De vereniging is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel.  
• Wijzigingen in de wet en/of regelgeving kunnen consequenties hebben voor een geplande 

introductie(les) en kan reden zijn tot annulering van de introductie.  
• In het op onze website gepubliceerde Protocol “Omgang en bescherming 

persoonsgegevens binnen de schietsportvereniging” is beschreven op welke wijze SSV 
Griffioen omgaat met uw persoonsgegevens en de beveiliging daarvan. 
 

Datum en handtekening: 
 
 
 
Introducee       Introducerend lid SSV Griffioen 

 

 
Het Identiteitsbewijs moet getoond worden vóór de introductie  

(introductieles: aan coördinator OBC; introducés: bij Telbureau) 
 


