
SCHIETVERENIGING "DIANA" te Abbenbroek 

TOELATINGSREGLEMENT 

S.V. " Diana " is een vereniging waar met Klein Kaliber .22 LR 

en Luchtdrukwapens geschoten kan worden. 

Art. 1 (Aspirant-leden moeten de Nederlandse taal beheersen in woord en geschrift) 

  Aspirant-leden dienen zich schriftelijk aan te melden bij het secretariaat, d.m.v. het daartoe bestemde 

formulier. Aspiranten die klein kaliber .22 willen gaan schieten dienen 16 jaar of ouder te zijn! Voor 

het schieten met luchtdrukwapens geldt een minimum leeftijd van 12 jaar. 

Art. 2 Indien de kandidaat binnen 14 dagen na inlevering (van het inschrijfformulier en V.O.G.) geen 

schriftelijk bericht van afwijzing krijgt, dan is hij/zij stilzwijgend als aspirant-lid geaccepteerd. 

Art. 3 Als datum van ingang van het aspirant-lidmaatschap geldt de dag van inlevering van het 

inschrijfformulier en V.O.G. 

Art. 4 Het aspirant-lidmaatschap duurt als regel 6 maanden, tenzij de toelatingscommissie tussentijds 

anders besluit. 

Art. 5 Het aspirant-lid schiet uitsluitend met vuurwapens .22 van de vereniging (zie ook artikel 5a) Een 

uitzondering is een eigen luchtdrukwapen. Tijdens het aspirant-lidmaatschap mag dit worden 

gebruikt bij schietoefeningen op de avond dat er met luchtdrukwapens wordt geschoten. 

Art. 5a Indien een aspirant-lid wordt geaccepteerd als lid van S.V. “Diana” schiet hij/zij nog 1 jaar met 

verenigingswapens. Na gebleken geschiktheid wordt pas toestemming verleend om een eigen wapen 

aan te schaffen. 

Art. 6 Bij inschrijving als aspirant-lid dient een bedrag à € 45,-- aan de penningmeester te worden voldaan 

als inschrijf - c.q. entreegeld. Voor jeugdleden 10 Euro. Tevens moet er 1 pasfoto tegelijk met het 

inschrijfformulier ingeleverd worden en een verklaring omtrent het gedrag, aspirant leden zijn 

verplicht  lid te worden van de KNSA. Het inschrijfgeld zal alleen worden terugbetaald indien het 

aspirant-lidmaatschap door de toelatingscommissie binnen de daarvoor gestelde tijd wordt beëindigd. 

De contributie dient minimaal per maand bij vooruitbetaling te worden voldaan. 

Art. 7  Na de proeftijd van minimaal 6 maanden, adviseert de toelatingscommissie het bestuur over de 

toelating van het aspirant-lid. In genoemde 6 maanden dient het aspirant-lid minimaal 12 

schietbeurten te hebben gemaakt! 

Art. 8  Het advies wordt schriftelijk of digitaal medegedeeld aan de betrokkene. Bij de uitnodiging voor de 

eerstvolgende Algemene leden vergadering wordt bovenstaand advies aan de leden kenbaar 

gemaakt! Indien er geen bezwaren zijn op de Algemene leden vergadering wordt het aspirant-lid 

conform het advies als lid geaccepteerd of afgewezen. 

Art. 9 Bij gunstige uitslag zal binnen een week het lidmaatschapsbewijs worden uitgereikt! 

 

  



SCHIETVERENIGING “DIANA” te Abbenbroek 

HUIS- EN GEDRAGSREGELS 

1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het 
terrein van de vereniging. 
 

2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders  te nuttigen dan in de 
kantine of op het terras.  
 

3. Er wordt geen alcohol geschonken aan: 
Jeugdleiders, trainers en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie. 
 

4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer 
deelnemen.  
Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 
 

5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende 
hun bardienst. 
 

6. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, 
onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank. 
 

7. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende 
leidinggevende uit de kantine verwijderd. 
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STATUTEN 

SCHIETVERENIGING "DIANA" TE ABBENBROEK 

 
Heden @ verscheen voor mij, mr. Arie Jan Roodhorst, notaris met als plaats van  
Vestiging Hillegom: 
 
Mevrouw Adriana van Leeuwen, kantooradres: Deltahof 4, 2181 EN Hillegom, geboren 
te Lisse op negentien april negentienhonderd negenenzeventig, te dezer zake handelende   ls schriftelijk 

gemachtigde van de algemene vergadering van de  

vereniging: Schietvereniging ´Diana´, statutair gevestigd te Abbenbroek (gemeente 

Bernisse’, kantooradres Edelweispad 2, 3202 BG  Spijkenisse, ingeschreven in het 

handelsregister van de kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de 

Beneden-Maas onder dossiernummer 40385550, 

Schietvereniging ´Diana´, hierna ook te noemen ´de vereniging´.  

Volmacht 
Van voormelde machtiging blijkt uit de hierna te melden notulen. 

Op grond van artikel 40 lid 2 letter c van de Wet op het notarisambt, is als adres van  

de gevolmachtigde het kantooradres van mij, notaris, vermeld. 

De comparante, handelend als gemeld verklaarde: 

Verklaring vooraf 
1. De vereniging is opgericht op vier oktober negentienhonderd éénenzestig. 
2. De statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een akte op negenentwintig mei 

Negentienhonderd tachtig voor notaris mr. A.W.H. Jansen te Poortugaal verleden. 

De statuten van de vereniging zijn nadien niet gewijzigd. 

3. In de ledenvergadering van de vereniging, gehouden op @, is door de leden 
vergadering besloten om de statuten van de vereniging geheel te wijzigen en 

opnieuw vast te stellen zoals hierna vermeld. 

4. Van het hiervoor gemelde besluit blijkt uit een afschrift van de aan de akte 
gehechte notulen. Uit de hiervoor bedoelde notulen blijkt de statutaire en  

wettelijke voorschriften in acht zijn genomen, zodat het besluit rechtsgeldig is 

genomen.  

Ter uitvoering van het hiervoor gemelde besluit, verklaarde de comparante, handelend 

als gemeld, de hiervoor bedoelde statutenwijziging in deze akte vast te leggen. 

De statuten van de vereniging luiden als volgt. 



 
Naam en zetel 

 

Artikel 1. 

1. De vereniging draagt de naam: schietvereniging " DIANA ". 

2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Bernisse te Abbenbroek 

DOEL 

Artikel 2. 

1. De vereniging stelt zich ten doel het geven van gelegenheid tot en de beoefening van de schietsport, met 

inachtneming van de daaromtrent voor de Koninklijke Landmacht geldende voorschriften. 

2.  Bij alle schietwedstrijden zullen de wedstrijdreglementen van het overkoepelend orgaan worden 

gehandhaafd.Uitzondering hierop zijn clubwedstrijden. 

3. De vereniging tracht haar doel te bereiken  door het houden van vergaderingen,  

door het houden van schietoefeningen en schietwedstrijden en overigens door alle andere wettige middelen 

die het doel van de vereniging kunnen dienen, zulks met inachtneming van de geldende-wettelijke-

voorschriften. 

 

 

 

 

 

 

  

  



LEDEN EN ANDERE BIJ DE VERENIGING BETROKKENEN 

 

Artikel 3. 

1. De vereniging kent:  a. ereleden; 

                       b. leden; 

                            c. jeugdleden. 

     d. begunstigers 

Artikel 4. 

1. Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die daarom door de 

algemene vergadering tot erelid zijn benoemd. 

2. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de leden, behoudens de verplichting tot het betalen 

van contributie. 

3.Jeugdleden zijn zij die, twaalf (12) jaar oud zijn,  maar de leeftijd van zestien (16) jaar nog niet hebben 

bereikt. 

Artikel 5. 

1. Leden zijn zij, die wensen bij te dragen aan de doelstelling van de vereniging en die na zich daartoe bij het  

secretariaat van het bestuur te hebben aangemeld, door de algemene ledenvergadering met een meerderheid 

van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen als lid zijn toegelaten.  

Om als lid te worden toegelaten, moet betrokkene: 

a. De Nederlandse taal kunnen beheersen in woord en geschrift. 
    b.   Voldoen aan de in het huishoudelijk reglement te stellen regels 

       c.    De grondwettige regeringsvorm aanvaarden. 

2. Niet als lid kunnen worden toegelaten: 

a. zij, die niet de leeftijd van twaalf (12) jaar hebben bereikt; 
b. zij, die op enigerlei wijze 's lands weerbaarheid benadelen of tegenwerken. 

 

3. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden; 

b. door opzegging door het lid; deze moet schriftelijk geschieden aan de secretaris van het bestuur, tegen het 

einde van een verenigingsjaar en met een opzegtermijn van tenminste een maand; 

c. door opzegging namens de vereniging door het bestuur: deze kan ten alle tijden geschieden, wanneer het lid 

heeft opgehouden te voldoen aan de  vereisten, bij het lidmaatschap gesteld, wanneer het lid zijn 

verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet kan worden 

gevergd, het lidmaatschap te laten voortduren; 



d. door ontzetting door het bestuur; deze kan alleen geschieden, wanneer het lid in strijd handelt met de 

statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, of enig 

misdrijf of enige overtreding van de Wet Wapens en Munitie begaat. 

4. Van een besluit tot opzegging namens de vereniging en van een besluit tot ontzetting, staat betrokkene 

beroep open op de algemene vergadering, mits het beroep wordt ingesteld binnen een maand na ontvangst 

van de kennisgeving inzake de opzegging/de ontzetting, welke kennisgeving schriftelijk moet geschieden. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, is het lid geschorst. 

Artikel 6. 

1. De leden zijn verplicht tot  het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de algemene vergadering 

wordt vastgesteld. 

2. Voor zover de rechten en verplichtingen van de leden niet reeds elders worden geregeld, worden ze 

vastgesteld door de algemene vergadering. 

3. Door zich te doen toelaten tot de vereniging, erkennen de leden kennis te dragen van de inhoud van de 

statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de vereniging en zich daaraan onderworpen te 

achten. 

4. De leden onthouden zich in hun doen en laten van al hetgeen, waarmee zij zichzelf als beoefenaars van de 

schietsport, de vereniging, en de schietsport in het algemeen in diskrediet zouden kunnen brengen. 

Artikel 7. 

Begunstigers zijn zij, die de vereniging ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage, waarvan de grootte van de 

bijdrage wordt bepaald door de algemene vergadering 

 

  

  



BESTUUR 

 

Artikel 8. 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, die door de algemene vergadering door en uit de leden 

worden benoemd. 

2. Indien het aantal bestuursleden daalt tot beneden drie,  

vormen de resterende bestuursleden tezamen/vormt het resterende bestuurslid - onverminderd het bepaalde 

in lid 3 van artikel 9 - een bevoegd bestuur, zullende evenwel ten uiterste in de eerst volgende algemene 

vergadering in de vacature(s) moeten worden voorzien. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

a. door te bedanken; 

b. doordat het bestuurslid ophoudt, lid van de vereniging te zijn; 

c. door periodiek aftreden, als nader geregeld in lid 4 van dit artikel; 

d. door ontslag door de algemene vergadering, als nader geregeld in lid 5 van dit artikelen 

c. door overlijden. 

4. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van ten uiterste drie jaren. Het bestuur stelt een rooster 

van aftreden vast, ingevolge hetwelk ieder jaar een zoveel mogelijk gelijk aantal bestuursleden aftreedt en na 

ten hoogste drie jaren alle bestuursleden tenminste eenmaal zijn afgetreden. 

Een ingevolge het rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar. Een tussentijds in een vacature 

benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. 

5. Een bestuurslid kan ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, ongeacht de termijn, 

waarvoor het is benoemd. 

Artikel 9. 

1. Het bestuur wijst uit zijn midden aan een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. meerdere van 

deze functies zijn niet in  een persoon verenigbaar. 

2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 

3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de 

penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester. 

Artikel 10. 

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden, zo vaak de voorzitter, dan wel twee andere bestuursleden dat 

gewenst acht(en). 

2. De secretaris schrijft de bestuursvergaderingen uit met een oproeptermijn van tenminste vijf dagen. Het niet 

voldaan zijn aan het in de vorige volzin inzake de oproeptermijn bepaalde, heeft geen gevolg, indien alle 

bestuursleden ter vergadering aanwezig, of vertegenwoordigd zijn. 



3. Een bestuurslid kan zich ter bestuursvergadering doen vertegenwoordigen, mits de volmacht dienaangaande 

schriftelijk is gegeven op een ter vergadering aanwezig bestuurslid. 

4.De bestuursvergadering wordt geleid door de voorzitter, terwijl de secretaris notulen houdt, die de goedkeuring 
behoeven van het bestuur. 

5.Ieder bestuurslid kan ter bestuursvergadering één(1) stem uitbrengen. Het bestuur neemt zijn besluiten met 

tenminste de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering, waarin 

tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden 

geacht niet te zijn uitgebracht. 

6. Het bestuur kan ook buiten een bestuursvergadering rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle bestuursleden 

zich voor het voorstel verklaren. Van een aldus genomen besluit wordt aantekening gehouden in de notulen 

van de eerst volgende bestuursvergadering. 

 

 

 

 

  

  



ALGEMENE LEDEN   VERGADERING 

 

Artikel 11. 

1. Algemene vergaderingen worden - onverminderd het bepaalde in de volgende leden en in artikel 15 - 

gehouden, zodra het bestuur dat nodig oordeelt. 

2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 

een/tiende van de stemmen in een algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van 

een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken, gerekend vanaf dat verzoek. 

3. Indien aan dat verzoek niet binnen veertien dagen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf een 

algemene vergadering bijeenroepen, hetzij op de wijze, waarop het bestuur een vergadering bijeenroept, hetzij 

middels een advertentie in een te Abbenbroek veelgelezen dagblad. 

Artikel 12. 

1. Alle oproepingen tot een algemene vergadering geschieden schriftelijk en met een oproeptermijn van 

tenminste tien dagen, alles onverminderd het in artikel 11 bepaalde. 

2. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur, terwijl de secretaris van het 

bestuur de notulen houdt, die de goedkeuring behoeven van de algemene vergadering. 

3. Ieder lid, dat niet is geschorst, heeft toegang tot de algemene vergadering en het recht om aldaar één( 1) 

stem uit te brengen. 

4. De algemene vergadering neemt haar besluiten met tenminste de volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten een versterkte meerderheid voorschrijven. 

5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht, niet te zijn uitgebracht. 

 

VERENIGINGSJAAR - MIDDELEN - REKENING  EN  VERANTWOORDING. 

 

Artikel 13. 

Het verenigingsjaar, tevens boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Artikel 14. 

De middelen van de vereniging worden verkregen uit : 

a. contributies van de leden; 

b. bijdragen van begunstigers; 

c. erfstellingen, legaten en schenkingen; 

d. subsidies; 

c. andere middelen. 



Artikel 15. 

1. Binnen zes maanden na afloop van een verenigingsjaar 

brengt het bestuur in een algemene vergadering (de jaarvergadering ) zijn jaarverslag uit en doet, onder 

overlegging van een balans en een winst- en verliesrekening een verantwoording over het in het afgelopen 

verenigings-jaar genoemde beheer. 

2. In de jaarvergadering wordt een commissie benoemd van tenminste twee leden, die geen bestuurslid mogen 

zijn, tot onderzoek van de rekening en verantwoording.Het bestuur is verplicht, aan deze commissie alle 

gevraagde inlichtingen te verschaffen en alle waarden te tonen. De commissie brengt in de eerste daarna 

volgende jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. 

3. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt het bestuur tot 

décharge. 

 

REGLEMENTEN. 

Artikel 16. 

1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen ter regeling van zaken, die niet reeds door de wet en 

de statuten zijn geregeld. 

2. Het bepaalde in de reglementen is niet van kracht, voorzover het in strijd is met de statuten. 

 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 17. 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is 

opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de  vergadering een afschrift 

van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats 

voor de leden ter inzage leggen, tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een 

meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4.De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de 

bestuursleden is bevoegd de akte van de statutenwijziging te doen verlijden. 

5.Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle 

stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene 

stemmen wordt genomen. 

6.De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige 

doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door 

de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register. 



ONTBINDING. 

Artikel 18. 

1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1,2,3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de 

algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging. 

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het 

batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 

3.De vereffening geschiedt door het bestuur. 

4.Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig 

is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en 

aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ´in 

liquidatie`.  

5.De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. 

6.De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na 

afloop van de vereffening.Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. 

 

SLOTBEPALING. 

Artikel 19. 

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de 

statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

Slot van de akte. 
Waarvan akte is verleden te Hillegom op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 
De comparante is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparante opgegeven en 
toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud 
van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. 

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparante en 

vervolgens door mij, notaris. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT S.V.  “ DIANA “ te Abbenbroek 

Toelating 

Artikel 1 

Als leden van de vereniging kunnen worden toegelaten, zij die voldaan hebben aan het gestelde in het toelating 
reglement. 

Rechten en plichten 

Artikel 2 

De leden zijn verplicht, zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement, en aan de schriftelijke 
of mondelinge aanwijzingen van de dienstdoende baancommandant/en, en wedstrijdcommissaris/en. 

Het schieten met vuurwapens is enkel en alleen voorbehouden aan leden, en aspirant-leden die de leeftijd van 
16 jaar hebben bereikt. 

Van de leden wordt verwacht dat zij minimaal 18 keer per jaar de vereniging bezoeken. Bij langdurige 
verhindering zal dit aan het bestuur moeten worden medegedeeld.  

Artikel 3 

De leden zijn verplicht, adreswijzigingen zo spoedig mogelijke aan het secretariaat op te geven. Zij zijn tevens 
verplicht, de contributie, te voldoen op de bank c.q. girorekening van de vereniging, voor 1 april van het 
desbetreffende verenigingsjaar. Uitzondering hierop, is het automatisch overschrijven  per maand van de 
verenigingscontributie, of het contant betalen per kas in twee termijnen: per januari en juli van het lopend 
verenigingsjaar. Het verschuldigde entreegeld dient  ten alle tijden contant te worden voldaan bij inschrijving 

Artikel 4  

Begunstigers zijn leden van  S.V. Diana die willen stoppen met de actieve schietsport, en hun lidmaatschap om 

willen zetten in begunstigers. 

Begunstigers leveren een bijdrage, van € 40 per jaar (geïndexeerd). Voor dit bedrag mogen zij onbeperkt 
gebruikmaken van de faciliteiten welke Schietvereniging Diana Abbenbroek te bieden heeft, met uitzondering van 
de schietbaan zelf (enkel als 'introducé' voor een aantal maal als door de wetgever bepaalt). 

Daar naast geld voor de echtgenoot/echtgenote of geregisterd samenwonende van een (ere)lid, dat deze 

bijdrage €15,- blijft. Dit omdat zij toch al van de faciliteiten gebruik mochten maken. 

Artikel 5 

De leden hebben het recht, bij alle bijeenkomsten (geen bestuur en kascommissievergaderingen), wedstrijden 
en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn. 

Artikel 6 

De leden zijn verplicht minimaal 2 maal per jaar werkzaamheden voor de vereniging te verrichten.Uitzondering 
hierop zijn leden die zich gecommitteerd hebben aan een commissie,en jeugdleden . Indien men zich opgegeven 
heeft voor het verrichten van diensten dient men zich te houden aan de door de commissies opgestelde 
instructies.Leden die niet te kennen hebben gegeven voorkeur te hebben voor bepaalde werkzaamheden zullen, 
zowel in werkzaamheden als in datum door de commissies worden ingedeeld  Bij verhindering, zal men zelf voor 
vervanging moeten zorgen.Bij het niet aanwezig zijn ter uitvoering van de geplande werkzaamheden zal een 
boete worden opgelegd, van  €50 .(Het desbetreffend lid zal tot het einde van het verenigingsjaar in de 
gelegenheid worden gesteld een vervangende zelfwerkzaamheid uit te voeren op een nog openstaande 
vacature. Per commissie sluit de vacature bij volledige inschrijving). Deze boete zal na het verenigingsjaar 
worden opgelegd,en in een door het bestuur gestelde periode moeten worden voldaan.Bij het in gebreken 
blijven zal royeren als lid van de vereniging het gevolg zijn.Aspirant-leden zijn verplicht  bar diensten  te 
verrichten, dit heeft tot doel het sociale aspect van de vereniging en de kennismaking met de overige leden te 
bevorderen. 



Vergaderingen 

Artikel 7  
De vergaderingen van het bestuur, worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee 
bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding, en is bevoegd de spreektijd 
van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen. 

Artikel 8 

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan 
ieder bestuurslid. Indien aan een verzoek van twee leden van het bestuur, binnen 14 dagen geen gevolg wordt 
gegeven, en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de 
verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. 

Artikel 9 

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris, geschiedt door het bestuur 
en/of vijf senior leden of ereleden. Kandidaatstelling door het bestuur, geschiedt nadat het bestuur zich heeft 
vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de 
leden, geschiedt door middel van inlevering van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring bij de secretaris, 
vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat; uiterlijk zeven dagen voor de algemene 
vergadering. 

Artikel 10 

De agenda der algemene vergadering, bevat behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit 
reglement voort vloeiende punten; ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor de verzending der 
convocaties, door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot 
bijeenroeping der vergaderingsbevoegden  daarin wensen op te nemen. 

Artikel 11 
Alle op de agenda en vergadering voorkomende punten, worden in die vergadering aan de orde gesteld en 
behandeld. Bij ieder punt, wordt tevens behandeld, ieder mondeling door een lid staande de vergadering 
gedaan voorstel; het welke rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van 
een algemene ledenvergadering ondersteund, door tenminste vier andere leden. 

Commissies 

Artikel 12 

De algemene vergadering, kan een of meerdere commissies benoemen, met algemene, of bijzondere 
opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde 
commissies. Deze commissies, en de door het bestuur ingestelde commissies, blijven te allen tijde 
verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming, kunnen tevens de 
bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies kunnen te 
allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden daarvan, als zodanig door het 
bestuur worden ontslagen, en al dan niet door anderen worden vervangen. Commissarissen hebben het recht 
tot benoeming van één assistent, die tevens stembevoegd is tijdens de bestuursvergaderingen.  

Artikel 13 

Baancommissie : 

1. Als voorzitter van de baancommissie treedt op een bestuurslid, met als functie: baancommissaris. 

2. De baancommissie is verantwoordelijk voor: 

a. Organisatie van baanindeling en schiettijden c.q. avonden. 

b. Het toelaten en begeleiden van introducés op de banen 

c. Veiligheidsreglementen op de banen, en in het clubgebouw 



3.   De baancommissie maakt voor bovenvermelde  zaken een regeling, welke door het bestuur goedgekeurd 
dient           te worden, en welke aan de leden medegedeeld wordt, middels het mededelingenbord of door middel 
van een            schriftelijke bekendmaking. 

Artikel 14 
Wedstrijdcommissie: 

1. Als voorzitter van de wedstrijdcommissie treedt op, een bestuurslid met de functie: wedstrijdcommissaris. 

2. De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor:  

a. De samenstelling van competitie- en wedstrijdteams; zij geeft richtlijnen aan de aanvoerders van de 
teams, voor het nakomen van hun verplichtingen. 

b. Organisatie van alle toernooien. 

c. Organisatie en training. 

d. De kennis over de schietprestaties van de leden. 

e. Het beheer van het wedstrijdsecretariaat. 

f. Opleiding van al het nodige voor het organiseren van toernooien. 

g. Verbreiden van de schiet-regel-kennis aan de leden. 

 

Artikel 15 
Bar en ontspanningscommissie: 

1. Als voorzitter van de bar en ontspanningscommissie treedt op, een bestuurslid.Met als functie: 
barcommissaris 

2. De bar  en ontspanningscommissie, is verantwoordelijk voor: 

a. Het organiseren van feesten en ontspanningsevenementen. 

b. Het beheer, of doen beheren van de bar. 

c. Voor inkoop van goederen. 

d. Prijsstelling in overleg met penningmeester. 

e. Opstellen van een bar reglement. 

3. De bar is alleen geopend, voor alle soorten  leden van de vereniging en hun introducés. 

4. De bar  en ontspanningscommissie, maakt voor bovenvermelde zaken een regeling, welke door het 
bestuur goedgekeurd dient te worden, en welke aan de leden medegedeeld wordt middels het 
mededelingenbord, of door middel van een schriftelijke bekendmaking. 

5. De exploitatie van de bar geschiedt onder de voorwaarden gesteld in het´ model bestuursreglement 
alcohol in sportkantines `  uitgegeven door de Drank en Horecawet 

6. Het bestuur is bevoegd bij overtredingen (gesteld in artikel 15 sub 5) tot het opleggen van sancties.Deze 
sancties kunnen leiden tot Royeren van de vereniging.  

 



Artikel 16 

Gebouw en onderhoudscommissie: 

1. Als voorzitter van de gebouw-/onderhoudscommissie, treedt op een bestuurslid met als functie: 
Bouwcommissaris. 

2. De gebouw/onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor: 

a. Het onderhoud van de banen, lokaliteiten, materialen, en andere eigendommen. 

b. Coördinatie van alle activiteiten, welke betrekking  hebben op veranderingen aanpassingen, of 
uitbreidingen van het gebouw. 

3. Alle beslissingen vinden plaats met kennis van het bestuur. 

Artikel 16a 

Orde in het gebouw 

Onder leiding van de dienstdoende bureau- penningmeester zijn alle aanwezige bestuursleden verantwoordelijk 
voor de orde in het clubgebouw.  

 

Besluitvorming 

Artikel 17 

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel, geen der stemgerechtigde leden 

stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval, wordt tot 
stemming overgegaan. 

Indien meerdere personen voor een functie kandidaat zijn gesteld, wordt tot stemming overgegaan. 

 

Artikel 18 

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der 
stemming, blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het 
stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend 
voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen. 

Artikel 19 

In geval van verkiezing, wordt voor iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene ledenvergadering kan 
slechts worden gekozen een persoon; kandidaat gesteld op de wijze, als bij de statuten en huishoudelijk 
reglement is geregeld.Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.Besluiten worden genomen met 
meerderheid van stemmen; tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de 
stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. 

Artikel 20 

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuur benoemde, is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. 
Zij/Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden.  

Zij/Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord, en het 
daarin uitbrengen van haar/- of zijn stem; waarvoor ieder bestuurslid bevoegd is. Het stemrecht, mag niet door 



middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden tenminste twee bestuursleden af volgens 
een op te maken rooster, waarbij de volgorde wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. De aftredende 
functionarissen, zijn terstond herkiesbaar. De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende, 
geschiedt in de eerste algemene ledenvergadering; waarin daartoe mogelijkheid bestaat. 

Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip, waarop 
het lid dat zij/hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden. 

Artikel 21 

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering, wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze 
neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. 

Bij ontstentenis van de vice-voorzitter, of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden 
waargenomen door een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van een 
of meer bestuursleden, is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.In geval van blijvende 
ontstentenis van alle bestuursleden, fungeren de aanwezige laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden, 
als tijdelijk bestuur. 

Artikel 22 

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van: 

a. Namen en adressen van de in artikel 3 der statuten bedoelde personen. 

b. Bijhouden van presentielijsten als aanwezigheid registratie van  schietavonden. 

c. Presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen, en  vergaderingen van het bestuur. 

d. De bezittingen en schulden van de vereniging. 

Slotbepaling 

Artikel 23 

De leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de statuten, en van dit reglement. 

 

Artikel 24 

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 26 november 2003 te Abbenbroek. 

 

 

 

 

 

  



SCHIETVERENIGING “DIANA” te Abbenbroek 

VEILIGHEIDSREGLEMENT 

 

3. Veiligheidsregels 

3.1 Bij afwezigheid van zowel de Bestuurder als de Vereniging Veiligheidsfunctionaris mag er niet geschoten 
worden. 
 

3.2 De attitude van een sportschutter dient voorbeeldig te zijn en mag geen aanleiding geven tot 
verwijdering dan wel schorsing. 
 

3.3 Iedere schutter (lid van de vereniging) dient de door hem of haar meegenomen introducé, te melden en 
zich te laten identificeren bij het dienstdoende bestuurslid. De introducé moet daarbij (een kopie van) 
een geldig identificatiebewijs overleggen en daarvan moet aantekening worden gemaakt in het 
introducéregister. 
 

3.4 Een schutter dient een door hem of haar meegebrachte introducé tijdens het gehele verblijf in de 
verenigingslocatie te begeleiden en is voor deze introducé verantwoordelijk. 
 

3.5 Iedere schutter dient alle elementaire en noodzakelijke vaardigheden zelfstandig te kunnen uitvoeren. 
Dit wil zeggen het kunnen nemen van de veiligheidsmaatregelen, de storingsreactie kunnen uitvoeren 
en de handelingen volgend op het commando “Start” en  “Stop, Stop, Stop” kunnen verrichten. 
 

3.6 Een wapen dient altijd zodanig behandeld te worden alsof het geladen is. 
 

3.7 De veiligheid van medeschutters, baanofficials, toeschouwers en van de schutter zelf vereist een 
voortdurende en zorgvuldige aandacht in de omgang met het wapen en voorzichtigheid bij het zich 
verplaatsen daarmee over de schietbaan. Zelfdiscipline van iedereen is hierbij onontbeerlijk. 
 

3.8 Wapens dienen, indien transport noodzakelijk is, te worden vervoerd met geopend grendelmechanisme 
(door middel van plaatsing van een rood blokje/rood vlaggetje in het hulzengat) en met de loop omhoog. 
 

3.9 Iedere schutter is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van zijn/haar wapen. 
 

3.10 Wapens die niet in gebruik zijn, dienen te zijn opgeborgen in een daarvoor bestemde wapenruimte. Dit 
kan een kast(je), een geweerrek of een kluis zijn. 
 

3.11 Niemand mag het wapen van een ander aanraken; dit mag uitsluitend worden opgepakt na 
uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de eigenaar. 
 

3.12 Beginnende schutters mogen uitsluitend schieten onder begeleiding van een daartoe bevoegde persoon 
(dit is minimaal een door de KNSA opgeleide Basistrainer met een geldige kaderlicentie). 
 

3.13 Het gebruik van alcohol/drugs door een schutter en functionarissen, vóór en tijdens het schieten, is 
verboden. 
 

3.14 Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen. 
 

3.15 Onverpakte wapens zijn slechts toegestaan op het schietpunt en op de daartoe door de 
Baanbeheerder/Vereniging Veiligheidsfunctionaris, aangegeven plaats. 
 

3.16 Demonstraties van of met vuur-,  respectievelijk luchtdrukwapens, mogen uitsluitend op de 
schietpunten plaatsvinden. 



3.17 De Vereniging Veiligheidsfunctionaris is een door het bestuur aangewezen persoon, en deze is als 
zodanig herkenbaar door middel van een bodywarmer, pet, band of badge. 
 

3.18 Gebruikers van medicijnen en stoffen die de schietveiligheid kunnen beïnvloeden mogen niet aan 
schietoefeningen deelnemen. 
 

3.19 Men dient zich te onthouden van elke handeling die de veiligheid in gevaar kan brengen. 
 

3.20 Iedereen die een overtreding van bovengenoemde punten of eventueel ander onveilig gedrag 
constateert, is verplicht de Vereniging Veiligheidsfunctionaris hiervan in kennis te stellen. 
 

3.21 Het richten van een wapen op personen is ten strengste verboden. 
 

3.22 Overtreding van één of meer der bovengenoemde punten kan leiden tot ontzegging van de toegang tot 
de schietbanen en/of de accommodatie. 
 

3.23 In gevallen waarin dit  “Veiligheidsreglement” niet voorziet, beslist het Bestuur, de Baanbeheerder of 
de Vereniging Veiligheidsfunctionaris namens het bestuur. 
 

3.24 De sportschutter draagt deugdelijke gehoorbescherming, en een veiligheidsbril. 

3.25  De sportschutter blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar schot. 
 

 

 

 

Documenten van  : S.V. Diana te Abbenbroek 

Datum document  : 07-03-2013 

Vervangt document  :   

Opsteller    : Secretaris  W.Warning 

Bestuur   : Voorzitter  A. de Bruijn 

 

  



SCHIETVERENIGING “DIANA” te Abbenbroek 

 BAANREGLEMENT 

 

Het schieten op de banen kan en mag alleen bij aanwezigheid en onder controle van de dienstdoende 

Baancommandant/Veiligheid functionaris/Beheerder 

  

1         Het betreden van de schietbaan geschiedt met het schietwapen in de koffer/foedraal. 

2. Indien u moet wachten voor uw schietbeurt is het niet toegestaan de baan te betreden en dient te 

worden gewacht in de kantine.  

3. Opdrachten van de baancommandant(e) dienen stipt te worden opgevolgd. 

4. Als baancommandant(e) treedt op: een lid van de vereniging welke duidelijk herkenbaar is door een 

badge met de tekst: BAANCOMMANDANT. 

5. Behandel uw wapen steeds alsof het is geladen! 

6. Bij het commando "Vast Vuren", tevens herkenbaar aan een zwaailicht, wordt het wapen ontladen en 

geopend met de loop (onder een hoek van 45 gr richting linker zijmuur kogelvanger gelegd). De 

schutter(ster) verlaat hierna zijn/haar schietpunt totdat de baancommandant(e) toestemming geeft 

om verder te schieten. 

7. Bij het optreden van een storing aan uw wapen, blijft het wapen gericht op de kogelvanger en wordt 

dit direct gemeld aan de baancommandant(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Na het laatste schot dienen de veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen en het wapen te 

worden opgeborgen in de koffer/foedraal. 

 De veiligheidsmaatregelen zijn: 

 De schutter haalt de houder uit het wapen controleert of er nog patronen in de houder zitten. Met de 

loop naar de kogelvanger gericht wordt gecontroleerd of er nog patronen in de kamer aanwezig zijn. 

Bij grendel geweer en / of pistool wordt na controle nogmaals gegrendeld en gekeken of er patronen 

in de kamer achtergebleven zijn. 



 Zijn bij deze handelingen geen patronen waargenomen dan mag de koffer/foedraal gehaald worden , 

om het wapen op te bergen,(loop richting kogelvanger) 

9. De schutter(ster) houdt zich aan de discipline, waarop de baan is ingesteld, dus: geen snelvuur bij een 

statische discipline. 

10. De schutter(ster) betracht zoveel mogelijk rust op de baan. Spreken op de baan is alleen toegestaan 

als er instructie wordt gegeven. 

11. Het is raadzaam tijdens het schieten gehoorbescherming te dragen. 

12. Op de baan mag niet worden gerookt. 

13. Voor het verlaten van de baan dient de schutter(ster) zijn/haar schietpunt opgeruimd te hebben en 

moeten de patroonhulzen verwijderd zijn. 

14. Het reserveren van banen is niet toegestaan.  

15 In gevallen waarin het baanreglement niet voorziet beslist het bestuur. 

16. In vereniging wapens wordt alleen de bij het bureau verkrijgbare munitie verschoten 

 

 



SV Diana gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 

 

SCHIETVERENIGING “DIANA” te Abbenbroek 
 

Privacyverklaring 
 

in deze privacyverklaring. 

 
Contactgegevens: 

 
https://www.dianasv.nl/ 

 
Gemeenlandsedijk Noord 12c 3216 AG Abbenbroek 

0181663115 

N. de Wit is de Functionaris Gegevensbescherming van SV Diana Hij/zij is te bereiken via secretaris@dianasv.nl 

 
Persoonsgegevens die wij verwerken 

 
SV Diana verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht 

van de persoonsgegevens die wij verwerken. Let erop dat deze categorieën gevraagd worden op ons inschrijfformulier. De categorieën die op de website van 

toepassing zijn hebben een ‘1’ achter zich staan: 

 
- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer1 

- E-mailadres1 

- Beroep 

- Nationaliteit 

- KNSA nummer (indien van toepassing) 

- In aanmerking gekomen met politie 

- Gegevens uit Eigen verklaring (ook voor junioren, <18) 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch1 

- Gegevens over uw activiteiten op onze website (Google Analytics)1 

- Lijst met contactgegevens van de klant via een contactformulier op de website1 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

 
SV Diana verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

 
- Pasfoto (bij inschrijving) 

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar bij inschrijving. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 

ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder 

ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan 

contact met ons op via secretaris@dianasv.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

 
SV Diana verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- SV Diana verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben als gemeld in de Wet Wapen en Munitie. 

 
Geautomatiseerde besluitvorming 

 
SV Diana neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Tenzij 

de overheid (nieuwe) maatregelen treft voor (schiet)sportverenigingen. 

 
  

http://www.dianasv.nl/
mailto:secretaris@dianasv.nl
mailto:secretaris@dianasv.nl


SV Diana gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

 
SV Diana bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de 

volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

Persoonsgegevens:  zolang men lid is van SV Diana 

E-mail adres:  Met goedkeuring zo lang men contact wilt hebben met SV Diana 

 

 
Delen van persoonsgegevens met derden 

 
SV Diana verstrekt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit wordt gedaan om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan 

kan zijn met de politie.  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SV Diana en heeft u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand 

naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@dianasv.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze 

kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 

bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SV Diana wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid 

heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

 
SV Diana neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

neem dan contact op via secretaris@dianasv.nl. 

mailto:secretaris@dianasv.nl

