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Lidnummer
Certificaat toelating van de schietstand n° 13/5/01/0031
Lidmaatschap URSTB-f : 7-457 / Lidmaatschap CRC: 1035 – Lidmaatschap VSK: KKS-451 – Lidmaatschap FROS: KKS-

Rue Delmotte 140
B-7870 Bauffe (Lens)

Tel:
Fax:

0492/ 469 469
0473/ 280 789

Openingsuren :

Woensdag / Zaterdag:
Zondag :

10u – 18u
10u – 18u

Inschrijvingsformulier
Datum aanvraag: ….. / ….. / 2022
e! Gelieve dit document in hoofdletters in te vullen a.u.b. !e
Naam :...........................................................................................................................…………………...
Voornamen : .............................................……….... N° identiteitskaart : ...............................……….….
Straat : .………......................................................……….………………….... N° / Bus : ...…...........................
Postcode : ………………… Woonplaats : …………………………………………….………………………...……...………...
Tel : …….... / ………..…………..

E-mail : ………….…………………………………………….………….……………….…...

Geboorteplaats en – datum : ………………………..........…………. Nationaliteit : ..........................…………..
Beroep : ….........................................................................................................................……….………….
Voorheen of actueel aangesloten bij
* Schuttersverenigingen : ………….………………...…………………………….……………………...
Motivatie / Reden inschrijving : ………….……………………………………………….………………
Kosten verbonden aan het lidmaatschap :
!!! Indien U zich tijdens het jaar inschrijft, zal het lidgeld voor het huidige jaar
evenredig berekend worden volgens de nog resterende trimesters van dat jaar !!!
Kosten voor
clublid

Eenmalig inschrijvingsgeld

Bedrag betaald voor
lidmaatschap

40 €
Jaarlijks inschrijvingsgeld

Pistool – Revolver (*)
Kleischieting (**) + Chipkaart
De 2 disciplines (*) + (**) + Chipkaart
Lidmaatschap URSTB-f (*) + SSL (Vlp) + SSL (Def)
Lidmaatschap CRC (**)+ SSL (Vlp) + SSL (Def)
Lidmaatschap VSK (**)+ + SSL (Def)
Totaal bedrag betaald door het lid

215€
215 € + 20 €
350 € + 20 €
40 € (70 €) (55 €)
55 € (85 €) (70 €)
60 € (120 €)
€

(*) en (**): Per beoefende discipline dient het lid een lidmaatschap bij een erkende federatie af te sluiten. (22 oktober 2003 – Décret relatif à l’octroi de
licence de tireur sportif. Verschenen in het Belgisch Staatsblad op 21 november 2003) – SSL = Sportschutterslicentie

Datum betaling lid :

…… / …… / 2022

Betaling :

 Cash
 Bancontact
 VISA / Mastercard
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Algemeenheden :
Nieuwe leden moeten
het volgende afleveren :

* een kopie recto verso van de identiteitskaart
* een “Uittreksel uit het strafregister” (origineel exemplaar minder dan 3 maanden oud)
* 1 pasfoto’s
* een medisch attest van lidmaatschap bij de vereniging URSTB-f (Pistool-Revolver) of / en bij de vereniging
F.S.F.S.T.C - FKVL.(Kleischieting) of een eventuele andere federatie..
Per beoefende discipline dient het lid een lidmaatschap bij een erkende federatie af te sluiten.
(22 oktober 2003 – Décret relatif à l’octroi de licence de tireur sportif. Verschenen in het Belgisch Staatsblad op 21 november 2003)

en zich akkoord verklaren met het huishoudelijk- en veiligheidsreglement.
Gegevens omtrent de wapens in uw bezit, waarmee u wenst te oefenen in onze schietstand en
wedstrijden te schieten in onze of andere schietstanden, zijn te vermelden.
WAPENS
Type

Merk

Kal.

AANKOOPMACHTIGING
Nummer

Nummer

Uitgereikt door

Ondergetekende verklaart dat :
1/ de verstrekte inlichtingen juist zijn.
2/ elke wijziging hieraan schriftelijk binnen de 8 dagen aan ISCB zal worden meegedeeld.
3/ de aansluiting verbindt tot de kennis en het aannemen / akkoord verklaren zonder voorbehoud van
de statuten en reglementen van I.S.C.B. (laatste versie November 2009).
Datum : …………………….. Naam (in hoofdletters) : …………………………………
Handtekening : ……………………………………….
-2-

