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     vzw Sint-Hubertusschutters 
Ondernem.nr 0441961197 www.sint-hubertusschuters.be 
BTW 0441961197 contact@sint-hubertusschutters.be 

     RPR Gent, Afdeling Kortrijk                               
Rechtbank van Koophandel te Kortrijk 

 

Aanvraag tot lidmaatschap 
Op doet ondergetekende zijn aanvraag tot lidmaatschap 

 

Naam  

Voornaam  

Geboorteplaats  

Geboortedatum  

Straat en nummer  

Postnummer en gemeente  

Telefoonnummer  

Mobiel nummer  

Nationaliteit  

E-mail adres                                       @ 

Nationaal nummer  

Lidnummer SHB                                                                

 

Aan te duiden door de bureau verantwoordelijke: 

 
      De som van 30/150 € ontvangen. 
      Identiteitskaart ingelezen in het leden programma “Shootlog” 
      Recent bewijs van goed gedrag en zeden (596.1-5A) of kopie sportschutterslicentie 

              Kopij van deze overeenkomst genomen en bewaard in het bureel. 
 

 Ondertekende bevestigt het huishoudelijk reglement te volgen. 
(Het hu  ishoudelijk reglement en privacy verklaring bij inschrijving te hebben ontvangen en goedgekeurd.)  

 
Bureelverantwoordelijke Voor akkoord lid 
(naam + handtekening) (handtekening) 

 
 
 
 

 
Bij niet aanvaarding door het bestuur wordt het betaalde lidgeld teruggestort. 
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vzw Sint-Hubertusschutters 
 Ondernem.nr 0441961197                                                                                                                                   www.sint-
hubertusschuters.be 
BTW 0441961197                                                                                                                                            contact@sint-
hubertusschutters.be 
RPR Gent, Afdeling Kortrijk                                                                                                                        Iban BE94 8600 
0204 0214 

Rechtbank van koophandel te Kortrijk 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Hoofdstuk 1- Algemeen 
Art 1 
De betrekkingen van de vereniging zonder winstbejag (vzw) Sint-Hubertusschutters Beveren-Leie, met haar aangesloten leden 
en de aanvulling tot de artikelen van de statuten worden geregeld door de bepalingen van het huishoudelijk reglement. 
 
Art 2 
Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement vereisen een eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordig geldige 
stemmen op de algemene bestuursvergadering. 
 
Hoofdstuk 2- Leden 
Art 3 
Om als lid te kunnen worden aanvaard, moet de kandidaat ter goeder naam en faam bekend staan een uittreksel strafregister 
596.1.5 of kopij geldige Sportschutters licentie zijn vereist voor alle aansluitende leden. 
 
Art 4 
De minimum leeftijd van de kandidaat-leden moet aan volgende eisen beantwoorden: 
  8 jaar: luchtdrukwapen onder begeleiding van een meerderjarige. 
16 jaar: kogelwapen onder begeleiding van een meerderjarige en in het bezit zijn van een voorlopige vergunning. 
18 jaar: luchtdrukwapen en verweervuurwapens met de wettelijk vereiste vergunning. Voor elk wapen onderworpen aan een 
vergunning, dient deze vergunning te worden voorgelegd op vraag van elke verantwoordelijke van de club. 
 
Art 5 
Jaarlijks dient er lidgeld betaald te worden. Het bedrag daarvan wordt jaarlijks door het bestuur bepaald. 
 
Art 6 
Het vernieuwen van het lidmaatschap geschiedt tussen 1 december en 31 december van het lopende jaar. De modaliteiten van de 
betaling worden door het bestuur per schrijven meegedeeld.  
Zie brief met de modaliteiten vernieuwing lidmaatschap: 
“(Lidgeld moet voor 15 december op de rekening van de club staan alsook het uittreksel strafregister 596.1.5A of kopij SSL moet 
voor einde van het jaar binnen zijn)” 
Leden die zich niet aan de gestelde termijn houden zal een toeslag op het lidgeld gerekend worden. Deze toeslag wordt jaarlijks 
door het bestuur vastgelegd en aan de leden medegedeeld. 
 
Art 7 
Wie op 1 februari zijn lidmaatschap niet heeft vernieuwd wordt als ontslagnemend beschouwd. 
 
Art 9 
Iedere schutter die deelneemt aan wedstrijden of oefenstanden dient zijn BADGE als bewijs van lidmaatschap steeds op een 
zichtbare manier voor de verantwoordelijken van de club te dragen.  
 
Art 10 
De vzw Sint-Hubertusschutters beheert de liefhebbersport. 
 
Art 11 
Ieder aangesloten lid kan steeds gratis gebruik maken van de stand mits de nodige vergunning of licenties, gebruik clubwapens 
is betalend enkel voor -18 jarige is het gebruik van de clubwapens Gratis 
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Art 12 
De aansluiting verbindt de schutters tot de kennis en het aannemen zonder voorbehoud van de statuten en reglementen van de 
vzw Sint-Hubertusschutters die ter inzage liggen in het bureel. 
 
Hoofdstuk 3 Veiligheid 
 
Art 13 
Iedereen moet vuurwapens behandelen met de meeste voorzorg en oplettendheid. Het is verboden buiten de schietstand een niet 
verpakt wapen te dragen. Wapens mogen enkel geladen worden in de schietstand, op de vuurlijn en op de schuttersplaats zelf. 
Wapens zijn ten strengste verboden in de bar. 
 Niemand mag een wapen aanraken zonder de toestemming van de eigenaar.  
Toeschouwers enkel toegelaten in de daarvoor voorziene wachtruimte voor de schietbanen mits melding en toestemming van de 
verantwoordelijke bureel. 
“Enkel houders van een licentie en of vergunning verbonden aan de club via lidmaatschap of dagkaart mogen de schietstand 
betreden en een vuurwapen hanteren elke overtreding op deze regels kan tot uitsluiting uit de vereniging leiden” 
Bij wedstrijden  
Ten aller tijden houd de schutter zich eraan strikt de bevelen van de baancommandanten te volgen. 
Bij elke vorm van agressie verbaal of fysiek word het voltallige bestuur op de hoogte gebracht en kan tot uitsluiting uit de 
vereniging leiden 
 
Hoofdstuk 4 Netheid en orde 
 
Art 14 
Het is niet alleen wenselijk, doch het wordt geëist dat iedere schutter zich de nodige discipline oplegt aan de gebouwen, noch aan 
de club-eigendommen, materiaal en gebruiksvoorwerpen enige schade onder welke vorm dan ook toe te brengen. 
 
Art 15 
De schietstanden worden pas verlaten nadat persoonlijk geschoten schietkaarten, lege hulzen of ander schietgerief terdege is 
opgeruimd en in de daartoe voorziene emmers is gedeponeerd. Gebruikt materiaal van de club dient op zijn oorspronkelijke plaats 
en in dezelfde toestand te worden teruggeplaatst. 
 
Art 16 
Roken en/of drinken is ten strengste verboden op de standen. 
 
Hoofdstuk 5- Verhuring standen 
Art 17 
Elke verhuring moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke aanvraag gericht aan het bestuur. 
 
Art 18 
De betalingsmodaliteiten zullen aldus aan de aanvragers worden overgemaakt en dat in samenspraak met Sportbeheer van de stad 
Waregem. 
 
Hoofdstuk 6- Cafetaria 
 
Art 19 
Alle beslissingen vallen onder de bevoegdheid van de Raad van Beheer. Persoonlijke of politieke twisten worden op geen enkele 
bijeenkomst geduld. In de bar wordt onmiddellijk betaald met contanten. 
De Raad van Beheer heeft, na samenspraak, de volmacht hiervoor de nodige maatregelen te treffen. In de lokalen is het verboden 
ten gevolge van dronkenschap of wangedrag de goede gang van zaken te storen. 
 
Art 20 
Alle reglementen en schikkingen nopens het gedrag binnen de lokalen van de Sint-Hubertusschutters gelden voor alle hiervan 
gebruikmakende verenigingen. 
 
Hoofdstuk 7- Slot 
 
Art 21 
Indien zich gevallen voordoen die niet voorzien zijn in dit reglement, dan is alleen de Raad van Beheer bevoegd. Een beslissing 
van de Raad van Beheer kan een artikel wijzigen of laten toevoegen aan dit reglement. 
 
 
 

Dit gewijzigd huishoudelijk reglement werd aldus goedgekeurd op de bestuursvergadering van 02/06/2019 van de vzw Sint-
Hubertusschutters te Beveren-Leie 
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Privacyverklaring 

 

1. Algemeen 
 

Vzw Sint-Hubertusschutters hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. 
 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Vzw Sint-Hubertusschutters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 
• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen 

en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 
• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden 

waarvoor ze worden verwerkt; 
• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je 

persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je 
persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden 
waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent 
maken en deze willen respecteren. 

 
Als Vzw Sint-Hubertusschutters zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het 
doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen 
kan dit via onderstaande contactgegevens: 

 
VZW Sint-Hubertusschutters 
Koning Albertstraat 20 
B-8791 Beveren-Leie 
contact@sint-hubertusschutters.be 
Contactpersoon Goegebeur Luc 

 

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden door Vzw Sint-Hubertusschutters verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en 
rechtsgronden : 

- om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Vzw Sint-Hubertusschutters (uitvoering overeenkomst) 
- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang) 
- Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 
- Inschrijven in de ledenlijst met gebruik van een digitaal systeem shootlog 
- Registreren van schietbeurten in een digitaal register systeem shootlog 

 

1.2 Welke gegevens verwerken we? 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende 
doelstellingen : 

 
• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer 
• Rijksregisternummer 

• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit 

• Foto 
 

1.3 Wie verwerkt de gegevens? 

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties 
Bestuursleden van de vereniging 
Vrijwilligers van de vereniging 
Beveiligd digitale software systeem shootlog voor ledenbestand en registratie schietbeurten 
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1.4 Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering 
van de hierboven beschreven doeleinden. 
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor: 

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); 
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); 

• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

• Bijhouden van schietbeurten via digitaal registratie systeem 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je 
persoonsgegevens te waarborgen. 
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, 
zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming 
kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de 
intrekking daarvan. 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

 

1.5 Minderjarigen 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is 
gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

1.6 Bewaartermijn 

Vzw Sint-Hubertusschutters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Vzw Sint-Hubertusschutters verbindt zich ertoe de gegevens niet 
langer bij te houden dan 5 jaar Beveiliging van de gegevens 
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

• Alle personen die namens Vzw Sint-Hubertusschutters van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 
incidenten; 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

1.7 Je rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het 
hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

 
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door 
één van onze verwerkers. 
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan 
een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde 
verzoeken. 

 

1.8 Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct 

contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 

1.9 Wijziging privacyverklaring 

Vzw Sint-Hubertusschutters kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 28/12/2018 


