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Rechtbank van Koophandel te Kortrijk 
 

Beveren-Leie 26/09/2022 
 
Geacht lid, 
 
Het jaar 2022 zit er alweer bijna op, dus denken we ook aan hernieuwing van het 
lidmaatschap. Om een vlot verloop te garanderen, vragen wij u de hieronder beschreven 
procedure toe te passen: 
 

1. Iedereen hernieuwt zijn lidmaatschap enkel via home banking of overschrijving van het 
lidgeld op de rekening van de club: BE94 8600 0204 0214. 
Alleen uw naam en lidnummer SHB vermelden bij de mededeling.  

2. De storting van het lidgeld dient te gebeuren  voor 15 december 2022 op die manier 
kunnen alle leden tijdig verzekerd en opgenomen worden in het ledenbestand 2023. 

3. Lidgeld volwassenen:  €125,00 
Lidgeld min 18 jaar:  €30,00 
Aansluiting bij FROS voor de recreatieve schutters en aansluiting bij VSK voor de 
competitieve schutters plus steun aan Actieve verdediging van de wapenliefhebbers 
(AVWL) inbegrepen. Voor meer info mag u zich wenden tot het bestuur. 

Opgelet: wie na 15 december 2022 betaalt, wordt beschouwd als nieuwkomer en 
betaalt €150,00. 

4. Na ontvangst van uw lidgeld op de rekening van de club en na afgifte van een recent 
uittreksel van het strafregister conform art. 596.1-5 of een kopie van uw 
sportschutterslicentie, wordt u uw lidkaart opnieuw geactiveerd voor 2023. Uw 
lidkaart FROS of VSK verplicht af te halen in ons bureel tegen eind februari 
2023. De personen die hun kaartje niet afhalen worden gedeactiveerd. 

In het kader van een goede werking wordt ook aan iedereen gevraagd om elke verandering van 
gegevens ( adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.) schriftelijk af te geven in het 
bureel, op die manier kunnen we u verder op de hoogte houden. 

Wij menen te mogen rekenen op de medewerking van iedereen teneinde alles zo vlot mogelijk 
te laten verlopen. 

Sportieve groeten, 
 
Het bestuur SHB. 

 


