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Aan de aspirant leden.
U heeft de wens te kennen gegeven lid te willen worden van onze vereniging. Het zal u duidelijk zijn
dat wij dit zeer toejuichen.
Een schiet vereniging is in een aantal opzichten niet te vergelijken met welke andere sport vereniging
dan ook. Andere (sport)verenigingen hebben veelal alleen te maken met slechts een
overheidsinstantie zoals de gemeente.
Een schietsport vereniging heeft echter met beduidend meer instanties te maken. Te denken valt
hierbij aan het Ministerie van Defensie voor het keuren van de banen en eventueel gebruik van
militaire banen, Ministerie van V.R.O.M vanwege de mogelijke geluidshinder voor het milieu,
Ministerie van Justitie in verband met de wapenwetgeving. Deze opsomming is nog lang niet volledig,
ook al noem ik hierbij de nog het Ministerie van Binnenlandse zaken, daar waar de Politie onder valt.
Daar heeft u als gewoon lid in de toekomst misschien wel het meest mee te maken.
Willem Tell moet uiterst zorgvuldig zijn in het toelaten van nieuwe leden. Dit is niet alleen bij ons zo,
doch ook, als het goed is, bij andere schiet verenigingen. Voordat Willem Tell in kan aannemen als lid
dient u (landelijk voorgeschreven) een verklaring omtrent gedrag te overleggen.
Wanneer u na een jaar lidmaatschap van Willem Tell een eigen vuurwapen aan wilt schaffen, dan zult
u bij het hoofd van de politie-regio waar uw woonplaats onder valt een "Verlof tot het voorhanden
hebben van een vuurwapen" moeten aanvragen. Dit verlof wordt u over het algemeen verleend
wanneer u een redelijk belang heeft.
Dat belang heeft u wanneer u o.a. lid ben van een erkende schietvereniging.
Dat u een bepaalde graad van bekwaamheid bezit en deze op peil houdt.
Dat u zich niet verder kan bekwamen met een verenigings wapen.
Het bestuur van Willem Tell zal, door de politie, bij de aanvraag geraadpleegd kunnen worden en
mogelijk om een verklaring van geen bezwaar worden gevraagd.
Natuurlijk kan een verlof geweigerd worden. De redenen daarvoor kunnen uiteenlopend zijn. Vrees
voor misbruik door de aanvrager is de meest voor de hand liggende reden. Dit kan zijn wanneer u in
het verleden reeds veroordeeld ben wegens geweldmisdrijven, overtreding van de wapenen/of
jachtwet of bekend staat als gewelddadig. Deze vrees moet dan wel door de politie kunnen worden
aangetoond.
Wanneer u echter een verklaring omtrent gedrag kan overleggen is de kans op weigering van het
verlof uiterst gering.
Daarom verlangen wij van u reeds bij uw aanmelding een verklaring omtrent gedrag.
Ook in andere gevallen moet het bestuur, op wettelijke gronden, een verklaring omtrent de leden
afgeven.
Zoals u ziet zijn er genoeg redenen om zeer omzichtig te werk te gaan bij het aannemen van nieuwe
leden. Dit om het belang van de vereniging en de leden zo goed mogelijk te kunnen behartigen.
Vandaar ook dat er op het aanmeldings formulier een aantal vragen staan waarvan u het belang niet
altijd in zult zien. U kunt van ons aannemen dat wij deze vragen alleen stellen in uw en ons belang.
Er is niemand bij gebaat dat door het niet volledig of onjuist invullen van het inschrijf formulier het
lidmaatschap moet worden geweigerd of later worden opgezegd.
Wij hopen dat u na het lezen van het voorgaande geen moeite meer heeft met onze nieuwsgierigheid.
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