Algemeen Reglement
SKE Kermt

Inhoud
Documentgeschiedenis ______________________________________________________________ 2
Administratieve bepalingen _________________________________________________________ 3
Openingsuren __________________________________________________________________________4
Lid worden _____________________________________________________________________________4
Lidgelden _______________________________________________________________________________5
Toegang tot het lokaal ________________________________________________________________ 6
Gebruik van de schietbaan buiten de wekelijkse trainingsuren ______________6
Veiligheid _______________________________________________________________________________7
Regels aan de schietlijn ______________________________________________________________ 8
Gebruik van de infrastructuur ______________________________________________________ 8
Diverse __________________________________________________________________________________ 9
Jeugdwerking __________________________________________________________________________9

Documentgeschiedenis
Initiële versie
Eerste revisie
Tweede revisie
Derde revisie

1 december 2010
Maart 2014
Februari 2015
Juni 2015

Algemeen reglement SKE Kermt

2

Administratieve bepalingen
Art. 1. Dit huishoudelijk reglement regelt de betrekkingen van de vereniging met
haar leden (zowel toegetreden, als effectieve leden) en met alle gebruikers van
de schietstand. Het is een aanvulling op de statuten van de vereniging.
Art. 2. Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement vereisen een eenvoudige
meerderheid van het bestuur. Wijzigingen en/of toevoegingen zullen steeds
gemeld worden aan al de leden van de vereniging via de gebruikelijke kanalen
(mail, brief en/of uithanging in het clublokaal).
Art. 3. De aansluiting tot de vereniging, maar ook het gebruik van de schietstand,
verbindt het lid/de gebruiker tot de kennis en het aannemen zonder voorbehoud
van de statuten en de reglementen van Sint Sebastiaan Kermt vzw (hierna
genoemd als SKE.)
Art. 4. SKE stelt haar accommodatie ter beschikking van haar leden, dewelke
deze binnen de geldende normen zullen gebruiken. Niet-leden verplichten zich
eerst aan te melden bij een verantwoordelijke.
Art. 5. SKE en haar bestuurders zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen en of schade aan persoonlijke eigendommen.
Art. 6. De ter beschikking gestelde materialen zullen alleen gebruikt worden in de
voor de desbetreffende discipline beschikbaar gestelde stand.
Art. 7. Het lid is er toe gehouden de schade te vergoeden die hij met opzet en/of
door het niet naleven van het reglement heeft aangericht.
Art. 8. Bij onregelmatigheden of onveilige toestanden moeten alle aanwezige
personen die deze situatie vaststellen, de verantwoordelijke schutter
onmiddellijk terechtwijzen. Bij onregelmatigheden of onveilige toestanden
mogen de toezichters of de bestuursleden, de verantwoordelijke verbod op
leggen om verder te schieten, en hem gelasten de schietbaan te verlaten. Deze
onregelmatigheid moet steeds gemeld worden aan een bestuurslid.
Art. 8bis. De raad van bestuur kan een lid schorsen met een maximum termijn
van 6 maanden zoals bepaald in de statuten van de vereniging. Schorsing kan
betekenen een verbod tot schieten op de trainingen, een volledig verbod tot
schieten of een volledig toegangsverbod tot het clublokaal. Dit is een beslissing
van de raad van bestuur. Na maximum 6 maanden worden al de schorsingen
opgeheven of dient de uitsluiting van het lid uitgesproken te worden via de
algemene vergadering.
Art. 9. Elk lid moet zich schikken naar het huishoudelijk reglement en de
beslissingen van het bestuur.
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Openingsuren
Art. 10. De club is geopend volgens het uurrooster in Fout! Verwijzingsbron
niet gevonden. onder deze paragraaf. De jeugdtrainingen zijn voorbehouden
voor de jeugdleden (-21 jaar).
Het is oudere leden dan ook niet toegestaan tijdens deze periodes deel te nemen,
met uitzondering van beginnende schutters tijdens de voor hen voorziene
periode.
Dag
Maandag

Uur
19u tot 21u

Woensdag & vrijdag

18u15 tot 19u15
19u15 tot 20u15
20u15 tot 21u15
21u15 tot 22u30

Zaterdag
Tabel 1

19u tot 22u

Doelgroep
Wedstrijdschutters
(volwassenen)
Beginnende schutters
Recreatief jeugd
Wedstrijd jeugd
Vrije training gevorderde
schutters
Vrije training

Art. 10bis. Tijdens de trainingen voor gevorderde schutters wordt de afstand in
onderling overleg bepaald door de aanwezige schutters. Tijdens het
Wintertoernooi krijgt de afstand van de eerst volgende wedstrijd voorrang.
Art. 10ter. De training voor wedstrijdschutters staat in het teken van
aankomende wedstrijden. Er wordt enkel op 25m geschoten.
Deze is niet voorzien voor beginnende schutters en recreatieve trainingen.

Lid worden
Art. 11. Indien een aspirant schutter zich voor de eerste keer aanmeldt, dient zijn
volledige naam, adres en contactgegevens ingeschreven te worden in het
ledenboek, dit om veiligheids- en verzekeringsredenen. De aspirant schutter mag
gedurende 3 maanden kosteloos naar de wekelijkse trainingen komen en
gebruik maken van materiaal (bogen) die de club ter beschikking stelt.
Na de eerste initiatietraining krijgt de nieuwe schutter een basispakket van 3
pijlen, een armbeschermer en een vinger-tab. Hij betaalt hiervoor een waarborg
van 25,00 €. Indien hij later zelf materiaal aankoopt, of beslist niet meer verder
te schieten, kan hij het onbeschadigde basispakket binnen de 3 maanden terug
inleveren en krijgt zijn waarborg terug. Hij kan ook besluiten het basispakket
definitief aan te kopen voor 25,00 €.
Na de proefperiode van 3 maanden wordt verwacht dat de schutter eigen
materiaal (basispakket en boog) aanschaft.
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Art. 11bis. Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij met regelmaat helpt met de
huishoudelijke taken (poetsen wanneer dit aangekondigd wordt, eventuele
toogdienst wanneer gevraagd of vrijwillig, …)
Art. 12. Schade aan materiaal door de club ter beschikking gesteld, dient steeds
gemeld te worden aan iemand van het bestuur.

Lidgelden
Art. 13. Indien een nieuwe schutter zich na 3 maanden lid wenst te maken, dient
hij het lidgeld, zoals jaarlijks bepaald door de raad van bestuur, te betalen.
Art. 14. Als een nieuwe schutter in de tweede helft van het lidjaar aansluit dient
hij het lidgeld te betalen dat hiermee overeenstemt.
Art. 15. Als de nieuwe schutter aan wedstrijden wenst deel te nemen die onder
de Handboogliga vzw (hierna genoemd HBL) georganiseerd worden, is deze het
volledige lidgeld van de HBL verschuldigd als supplement, onafhankelijk van de
aansluitdatum. Het bestuur zal dan de verdere nodige stappen ondernemen ter
aansluiting van het lid.
Art. 16. Na betaling van het lidgeld zal er ook een lidkaart afgeleverd worden aan
het nieuwe lid.
Art. 17. Personen die lid wensen te zijn van de club zonder aan de
schietoefeningen en wedstrijden deel te nemen kunnen een steunkaart kopen.
Het bedrag van de steunkaart wordt door de raad van bestuur jaarlijks
vastgelegd.
Zij worden en blijven, ook na een lidmaatschap van meer dan 1 jaar, toegetreden
leden en krijgen ook het recht mee te doen aan de sociale activiteiten, maar enkel
deze die geen betrekking hebben tot het schietgebeuren.
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Toegang tot het lokaal
Art. 18. Leden die bewezen hebben het vertrouwen waardig te zijn, kunnen een
sleutel van het lokaal bekomen. Dit dient steeds door het bestuur goedgekeurd te
worden.
Art. 19. Deze sleutel mag onder geen beding uitgeleend worden aan derden, ook
niet aan andere leden zonder toestemming van het bestuur.
Art. 20. Bij stopzetting van het lidmaatschap is het lid verplicht de sleutel terug
binnen te brengen bij een bestuurslid.
Art. 21. Het bestuur behoud het recht op elk moment een sleutel te kunnen
terugeisen van een lid als deze zich niet aan de reglementen houdt, of bij het
beschamen van het vertrouwen. (Diefstal, opzettelijke beschadiging, …)
Art. 22. Toegang tot het materiaalhok kan, maar gebeurt op voorwaarde dat de
gebruikte materialen en gereedschappen op de oorspronkelijke plaats
teruggelegd worden en het lokaal in nette staat achtergelaten wordt.
Art. 23. Bij verlies van een sleutel, dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden
aan het bestuur.

Gebruik van de schietbaan buiten de
wekelijkse trainingsuren
SKE betaalt huur per uur dat de club open is. Wegens eventuele controles, dienen
leden met een sleutel die buiten de normale trainingsdagen het lokaal wensen te
gebruiken, zich aan bepaalde regels te houden.
Art. 24. Toegang tot het clublokaal kan sporadisch. (Inschieten van nieuw
materiaal, een extra training voor een wedstrijd, …)
Indien schutters, op vaste basis, meerdere malen per week, buiten de
openingsuren willen komen trainen, dient dit afgesproken en goedgekeurd te
worden met het bestuur.
Art. 25. De wagen wordt NIET gebruikt buiten de normale trainingsdagen.
Art. 26. Drank kan genuttigd worden maar dient steeds betaald te worden.
Drankkaarten worden op basis van vertrouwen bijgewerkt.
Art. 27. Er wordt in geen geval iets veranderd aan de verwarmingsinstallatie.
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Art. 28. Er wordt niet meer verlichting als nodig aangedaan.
Art. 29. Het lokaal wordt in dezelfde staat achtergelaten als het zich bevond bij
het binnenkomen.

Veiligheid
Art. 30 Bij BRAND in de schietstand of de verbruiksruimte:
 Onmiddellijk de schietoefeningen beëindigen.
 Telefonisch de brandweer verwittigen op nummer 112.
 Brandbestrijdingsmateriaal gebruiken, indien mogelijk.
 Indien de brand niet onmiddellijk bedwongen kan worden, moet de
accommodatie ontruimd worden.
Art. 31. Bij een SCHIETONGEVAL :
 Onmiddellijk de schietoefeningen beëindigen.
 Telefonisch de dienst 100 verwittigen op nummer 100.
 EHBO materiaal aanwenden: de EHBO-koffer bevindt zich in de keuken
achter de toog.
 De voorzitter of een bestuurslid verwittigen. De telefoonnummers hangen
op naast het paneel van de verlichting.
 Niemand mag de accommodatie verlaten vooraleer de officiële instanties
aanwezig zijn en hiervoor toestemming hebben verleend.
Als boogschutter moeten we steeds veiligheid in het achterhoofd houden. Wij
moeten ons bewust zijn van het wapen waar we mee bezig zijn.
Art. 32. Er mag onder geen beding met een ander wapen dan een boog of een
kruisboog op de doelen geschoten worden.
De veilige boogschutter moet rekening houden met :
 De wettelijke bepalingen
 De clubreglementen
 De wedstrijdreglementen
 Onvoorzichtigheid van hemzelf, medeschutters, gezinsleden,
bezoekers, ….
 Nieuwsgierigheid van hemzelf, medeschutters, gezinsleden,
bezoekers, …
 Veiligheid moet een constante zorg zijn, dat voornamelijk
voorzichtigheid en gezond verstand vergt.
Art. 33. Voor de veiligheid is het verplicht lang haar bijeen te doen en is losse
bovenkledij verboden.
Ook juwelen (kettingen, armbanden, horloges, …) die een risico vormen tijdens
het schieten worden uitgedaan.
Algemeen reglement SKE Kermt

7

Regels aan de schietlijn
Art. 34. Bezoekers van de schietstand mogen de schutters niet storen en zullen
zich minimum 2,5 meter van de schietlijn houden.
Art. 35. Kapotte schietkaarten moeten in de voorziene bak worden verzameld.
Art. 36. Het is wettelijk verboden in de schietstand te roken.
Art. 37. Er wordt niet geschoten als er zich mensen voor de schietlijn bevinden.
De boog al spannen voor het volgende schot is ook niet toegestaan.
Art. 38. Als een boog opgespannen of uitgetrokken wordt, al dan niet met een pijl,
dient de boog steeds gericht te zijn naar de doelen.
Art. 39. Sommige mensen laten hun materiaal achter op de club. Zonder
uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, mag er niemand aan dit materiaal
komen. Dit geld ook voor materiaal dat opgesteld staat tijdens trainingsdagen.

Gebruik van de infrastructuur
Art. 40. Het is voor leden mogelijk het clublokaal te huren voor een evenement.
Het gebruik van de volledige infrastructuur, of een gedeelte ervan, moet steeds
worden aangevraagd bij het bestuur.
Deze aanvraag moet minstens een maand op voorhand worden aangekondigd.
Na evaluatie door het bestuur zal er een positief of negatief advies volgen, dat
door het bestuur zal worden overgemaakt aan de aanvrager.
Het spreekt voor zich dat de aanvrager zich moet houden aan de hem toegelegde
verplichtingen vastgelegd door het bestuur. Er kan een huurprijs worden
vastgelegd, afhankelijk van het doeleinde van het evenement, die ten laatste 7
dagen voor het gebruik van de infrastructuur, moet overgeschreven worden op
onze bankrekening.
Art. 41. Drank dient steeds van de club te worden afgenomen aan de op dat
moment geldende tarieven voor leden.
Elk gebruik van onze infrastructuur, moet telkens opnieuw, volgens hierboven
vermelde procedure, aangevraagd worden.
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Diverse
Art. 42. Een persoon die geacht wordt de veiligheid of de waardigheid van de
aanwezige personen of de waardigheid van de club te schaden, zal gevraagd
worden onmiddellijk de accommodatie te verlaten.
Art. 43. Al de gevallen, in huidig reglement niet voorzien, kunnen door de raad
van bestuur aangevuld worden.
Art. 44. In geval van twijfel over de juiste interpretatie van één of meerdere
reglementen, kan bijkomende uitleg gevraagd worden aan een bestuurslid.
Art. 45. Ieder lid van de vereniging wordt geacht kennis genomen te hebben van
dit intern reglement. Het is steeds te lezen op onze website (www.skekermt.be)
en zal steeds beschikbaar zijn in ons clublokaal.

Jeugdwerking
Art. 46. De jeugdtrainingen zijn periodes in datum, tijd en duur bepaald door de
Raad van Bestuur en kunnen door deze zonder aankondiging ieder moment
gewijzigd worden, alsook de inhoud van de trainingen.
Art. 47. De schutters zijn op tijd aanwezig, en hebben hun materiaal klaar op het
moment dat de training begint.
Art. 48. Op- en afspannen van het materiaal gebeurt in de verbruiksruimte,
teneinde de trainingen niet te storen.
Art. 49. De schiethal is enkel toegankelijk voor de schutters en
verantwoordelijken die met de training bezig zijn. Anderen dienen zich in de
verbruiksruimte te houden, teneinde de training niet te storen.
Art. 50. Schutters blijven tijdens de training in de schiethal.
Art. 51. Aan de schietlijn is er stilte. Achter de wachtlijn kan er rustig gebabbeld
worden.
Art. 52. Om geen enkele reden wordt er met andere schutters gelachen. Noch in
het gezicht, noch achter de rug. Fysiek contact tussen de schutters onderling is
niet gewenst in al zijn vormen.
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