Schietstand 't Mikpunt

.

Reglementen voor inwendige orde
1. Ieder nieuw lid is verplicht het inschrijvingsformulier in te vullen en verbindt
Zich ertoe dit te zullen naleven.
2. Bewakingsagenten en particuliere schutters moeten jaarlijks een getuigschrift
Van goed gedrag en zeden of een kopie van de geldige sportschutterslicentie
overhandigen aan de verantwoordelijke van de schietstand.
3. Twee pasfoto’s en een kopie van de wapenvergunningen dienen afgeleverd te
Worden.
4. Elke valse verklaring op het inschrijvingsformulier zal onmiddellijke uitsluiting
als lid tot gevolg hebben.
5. Iedere nieuwe inschrijving zal geëvalueerd worden door een commissie veiligheid en
Toezicht onder leiding van de schietstandverantwoordelijke en eventueel diens
aangestelde medewerkers bij wijze van vergadering éénmaal per maand.
6. De beslissing tot aanvaarding of afwijzing van een lidmaatschapsaanvraag door
deze commissie is beslissend voor toelating tot de schietstand.
Het eerste jaar lidmaatschap geldt als proef en kan zondermeer bij verlenging
geweigerd worden.
7. De verantwoordelijke van de schietstand of zijn afgevaardigde kan het
Lidmaatschap van een persoon weigeren uit het oogpunt van de openbare orde en
veiligheid. Hij hoeft zich in geen enkel geval te verantwoorden tegenover
betrokkene. De richtlijnen gegeven door de veiligheids- en /of
schietstandverantwoordelijken dienen zonder meer opgevolgd te worden.
8. Wie door zijn gedrag de veiligheid of de waardigheid van andere personen in
het gedrang brengt, zal verzocht worden de lokalen te verlaten. Zijn of
haar lidmaatschap kan, na formele verwittiging, ingetrokken worden
zonder terugbetaling van de reeds betaalde lidgelden. Bij verstoringen van
openbare orde zal de verantwoordelijke, in geval van noodzaak, beroep
doen op de politiediensten.
Op de schietstand dient er geschoten te worden, raakt men in gesprek, gelieve dan uw
spullen in te pakken en de schietbaan te verlaten. Hiervoor zijn andere plaatsen
voorzien. Dit is tegen de veiligheid en bovendien stoort men de andere schutters en
houdt men de baan onnodig bezet. De schietbaan is geen vergaderruimte.
9. Ieder persoon, niet effectief lid van de schietstand, ontlast uitdrukkelijk deze laatste
en zijn leden van iedere verantwoordelijkheid bij een ongeval, van welke aard ook, dat
zou kunnen voorkomen binnen de ruimte van de installaties.
10. Het opzettelijk beschieten of vernielen van onderdelen van de installatie zal een
onmiddellijke uitsluiting als lid tot gevolg hebben. De betrokken schutter zal
verantwoordelijk gesteld worden voor de aangerichte schade en dient deze ook te
vergoeden. Indien men in de muur of het plafond schiet, wordt er 50.00 euro
herstellingskosten aangerekend. Bij het niet melden ervan 100.00 euro.
11. De schutter draagt de verantwoordelijkeid voor de ongevallen die hij of zij
zou veroorzaken door gebrek aan voorzorg of vooruitzicht. Gebreken die
vastgesteld worden op het vlak van de veiligheid kunnen, na verwittiging,
leiden tot annulering van het lidmaatschap zonder terugbetaling van de
reeds betaalde of geïnde lidmaatschapsgelden.
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12. De schutter die een wapen gebruikt dat onderworpen is aan vergunning tot
het voorhanden hebben, moet deze vergunning steeds voorhanden hebben en
tonen op verzoek van de bevoegde personen en de verantwoordelijke van de
schietstand.
13. Wie schiet met een wapen zonder vergunning zal uit de club gesloten worden.
De gerechtelijke overheid zal op de hoogte gebracht worden.
14. De schutters zijn verplicht oog- en oorbescherming te dragen om in geval van een
ongeval hun rechten terzake te kunnen doen gelden.
15. De toegang tot de schietkelder voor vuurwapens is verboden voor personen
onder de zestien jaar, tenzij 16-jarigen met een geldige sportschutterslicentie en
schriftelijke toestemming van hun ouder/voogd.
16. Leden kunnen een genodigde per keer meenemen naar de schietkelder voor
vuurwapens. Deze genodigde dient de volle leeftijd van zestien jaar bereikt te
hebben. Hij of zij zal zich aanmelden bij de schietstandverantwoordelijke en hier
een bezoekerspas ontvangen die zij duidelijk dienen te dragen. Het is een bezoeker
uitdrukkelijk verboden een wapen te hanteren of hiermee te schieten.
Het lid dat de bezoeker genodigd heeft draagt de volle verantwoordelijkheid
voor deze persoon.
De bezoeker moet achter de fysische omheining blijven ( kogelwerend glas).
Toeschouwer op de schietbaan zelf is verboden.
17. Uit fair-play tegenover de anderen, zal de schutter de stilte eerbiedigen en de
anderen niet storen tijdens het schieten.
Dit geldt zowel gedurende de wedstrijden als tijdens de trainingen.
De duur voor het gebruik van de schietstanden is vastgelegd op max. 60 minuten,
enkel wanneer er geen wachtende schutters zijn kan dit langer.
Wachtende schutters blijven buiten de schietbaan tot er een plaats vrij is en de
schutter de schietbaan heeft verlaten.
18. De verantwoordelijke van de schietstand kan niet verantwoordelijk gesteld
worden voor diefstallen, ongevallen of schade aan voertuigen, door derden veroorzaakt, op het parkeerterrein aan de schietstanden.
Dit geldt ook voor diefstallen in het cafetaria.
19. Het schieten met zwart kruit of wapens die ernstige gebreken vertonen of in
slechte staat van onderhoud zijn, is verboden.
20. Iedere schutter dient zijn schietpositie na gebruik op te ruimen (cibels en hulzen in
de voorziene bakken) en verlaat de schietpositie na zich verzekerd te hebben niets
achter te laten. De verantwoordelijke kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor eender welk vergeten materiaal in de schietstand.
21. Voor alle schietstanden geldt een absoluut rookverbod.
22. De wapens dienen vervoerd en gedragen te worden zoals voorgeschreven
door de wettelijke verplichtingen. In de voor het publiek toegankelijke
plaatsen moeten de wapens in ongeladen toestand opgeborgen zijn in een
foedraal of een koffertje.
23. Alleen het gebruik van de in het cafetaria aangekochte schietschijven is
toegelaten.
24. Het is ten strengste verboden :
- de wapens te laden buiten de schietpositie.
- zijn wapen onbewaakt achter te laten, alsook in de stand rond te lopen
met geladen wapen.
- Wapens onbewaakt achter te laten in de auto op de parking.
- een wapen zelfs niet geladen, anders te houden dan met de loop naar de
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doelen, en indien niet geladen met open sluitstuk.
op iemand te mikken, zelfs met ongeladen wapen.
een wapen achter te laten met gesloten sluitstuk.
wapens te kuisen in de stand.
opzettelijk te vuren op de schijf van een andere schutter.
een vuistvuurwapen in een holster te dragen (behalve op de stand
practical shooting voor de leden van deze dicipline met een vergunning)
en in uitzonderlijke gevallen mits toelating van de verantwoordelijke.
volautomatisch te schieten.
Voor particulieren, schiettechnieken te beoefenen met realistische situaties.
Te schieten op menselijke silhouetten als doel.
Te schieten met gewelddadige scenario’s.
Te schieten met laserrichtapparatuur.
Te schieten vanuit dekkingen.
Het wapen verborgen te houden.

25. Leeftijdsnormen voor het schieten met wapens.
A. Luchtwapens : vanaf 12 jaar.
B. Vuurwapens : vanaf 16 jaar voor houders van een voorlopige licentie tot het
voorhanden hebben van een vuurwapen.
- Jongeren vanaf 12 jaar kunnen lid worden mits een geschreven toelating
van de vader of voogd.
- Beneden de 16 jaar geschiedt steeds onder begeleiding van de vader of
voogd die tevens ook lid moet zijn.
- Het schieten met een voorlopige sportschutterslicentie gebeurd steeds onder
Begeleiding, pas wanneer de schutter de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt
en na het volgen van de nodige lessen de veiligheidsmaatregelen kent, zal de
schutter verder opgevolgd worden via het camera systeem.
26.

Vuurhaperingen dienen door de schutter zelf verholpen te worden, met
Inachtname van de nodige veiligheidsmaatregels. In geval van nodig kan de
schutter een beroep doen op een van de veiligheidsschietstandverantwoordelijken die dan de nodige maatregelen zullen treffen.

27.

Het gebruik van kogels met hardstalen kern, lichtspoormunitie en kwikhoudende
munitie is verboden.
Schieten met hagel in een gesloten ruimte is eveneens verboden.
Alle kalibers, zijn toegelaten mits voorlegging van de nodige vergunningen en
met goedkeuring van de uitbater.
Voor alle wapens met een kaliber zwaarder dan de normale pistool & revolver
kalibers, dient men vooraf toelating te vragen aan de verantwoordelijke van de
schietstand.

28.

Het parcoursschieten is alleen toegelaten mits het afleggen van de nodige testen
en met de toelating van de schietstandverantwoordelijke.

29.

Het schieten met lange halfautomatische wapens is enkel toegelaten voor
Volgende disciplines : - ordonnantie geweer
- bench rest
- silhouetteschieten
- Sportkarabijn

30.

Volgende disciplines worden geschoten in de club met alle kalibers die
toegelaten zijn voor deze disciplines, mits toelating van de
schietstandverantwoordelijke :
-

Disc.1
Disc. 1A
Disc. 2
Disc. 3
Disc. 3A
Disc. 4
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Disc. 5
Disc. 6
Disc. 7
Disc. 8
Disc. 9
Disc. 10
Disc. 11
Disc. 12 / 12A
Disc. 13
Disc. 14
Disc. 15
Disc. 16
Disc. 17
Disc. 18
Disc. 19
Bowling Pin shooting
Parcoursschieten
Sportkarabijn
Ordonnance geweer
Lever Action
Field Target (Hunter Field Target)
Bench Rest
Cowboy action shooting
Silhouetteschieten
Pomp actie schieten
Inschieten jachtwapens ( kogel)

31. Het is niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen voor het betreden van
De schietstand. Wanneer nodig geacht door de verantwoordelijke of een van
diens aangestelde kan betrokken persoon de toegang tot de schietstand
geweigerd worden.
32. leden die hun lidkaart, die eveneens toegang verleent tot de schietkelder,
doorgeven aan derden (niet-leden), kunnen geschorst worden en dienen een boete
te betalen van 125 euro.
33. Omwille van veiligheidsredenen en de uniformiteit voor het geven van onderrichtingen en aanwijzigingen, wordt de Nederlandse taal als standaard-taal
gebruikt in de schietstanden.
34. Enkel het aantal schutters, gelijk aan het aantal banen zijn toegelaten op de
schietbaan.
35. Deze voorschriften gelden voor elke schutter en bezoeker van de schietstanden.
36. Door zijn lidmaatschap en het betreden van de schietstand verklaart ieder lid en
iedere bezoeker zich akkoord met het reglement van inwendige orde en wordt
verondersteld de inhoud te accepteren en zich te gedragen naar de
voorschriften.
37. De versie van het reglement van inwendige orde dat uithangt op het publibord in
het cafetaria is de meest actuele versie en op dit moment van toepassing.
38. Bij het oplichten van de rode knipperlichten in de schietstanden zal iedere
schutter zijn wapen ontwapenen, ontladen en neerleggen. Er zal geen wapen
gehanteerd worden zolang de lampen niet uitgeschakeld zijn.
39. In alle gevallen zijn de beslissingen van de schietstandverantwoordelijke,
eigenaar Jean Vandevelde, steeds onherroepelijk en doorslaggevend.
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40. Er zal regelmatig een controle plaatsvinden. Indien een overtreding wordt
waargenomen, zal de politie onmiddellijk verwittigd worden.
41. Na iedere schietbeurt dient iedereen de schietpositie op te ruimen en de hulzen in de
voorziene bak te gooien.
42. Iedere schutter dient bij zich te hebben zijn originele schietvergunning mod. 4 of
sportschutterslicentie (geen fotokopie) en moet bij controle van de overheid of
de schietstandverantwoordelijke deze kunnen voorleggen.
43. Iedere schutter is verplicht zijn familiale verzekering in te lichten dat hij
sportschutter is, zodat dit in de polis opgenomen kan worden.
44. Iedere suggestie tot het verbeteren van de inwendige orde is van harte welkom bij
de schietstandverantwoordelijke.
45. De lidkaart blijft eigendom van Schietstand ’t Mikpunt.
Bij niet verlenging van het lidmaatschap dient deze terug overhandigd aan de
schietstandverantwoordelijke.
46. Dit reglement treedt in werking op 21 november 2019. Het annuleert en vervangt
alle vorige huishoudreglementen.

Deze reglementen kunnen ten allen tijde aangepast, aangevuld of
gewijzigd worden en treden onmiddellijk na bekendmaking aan de
leden in voegen.
Onder bekendmaking wordt verstaan het uithangen van het nieuwe
reglement op het publibord in het cafetaria.

Instructies over maatregelen bij brand, schietincident.
BRAND :
- Kleine brand.
1 Onmiddellijk de verluchting uitzetten.
2 Blussen met de voorziene brandblussers of brandslang.
3 Verwittig onmiddellijk de verantwoordelijke.
- Grotere brand.
1 Onmiddellijk de verluchting uitzetten.
2 Het gebouw zo snel mogelijk verlaten langs de
voorziene nooddeuren en verzamel op de parking
zonder een hinder te zijn voor de brandweer.
3 Verwittig onmiddellijk de verantwoordelijke die dan de
nodige maatregelen zal nemen.
SCHIETINCIDENT :
1 Activeer onmiddellijk de rode knipperlichten.
2 Stuur een tweede persoon om de verantwoordelijke te
verwittigen.
3 Biedt eerste hulp.
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