VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL
Vereniging zonder winstoogmerk
Erkend door Bloso
Met de steun van de Vlaamse overheid

Aan de
clubverantwoordelijke
sportschutterslicenties

Berchem, 28/10/2014

Betreft: Invulbare VL formulieren in een PDF bestand beschikbaar voor clubs en leden

Beste clubverantwoordelijke sportschutterslicenties,

Verschillende aangesloten clubs van VSK, hebben de vraag gesteld of het niet mogelijk was om
invulbare VL documenten ter beschikking te stellen.
Voortaan kan u, naast de blanco formulieren, ook de nodige invulbare VL PDF formulieren voor de
verwerking van de sportschutterslicenties terugvinden op onze website. Zo kan u het gewenste
formulier onmiddellijk invullen en nadien afprinten. De formulieren staan onder de rubriek ‘Licentie’
bij ‘Formulieren’ op www.sportschieten.be. Ook de sportschutters kunnen deze gebruiken.
Hoe gaat u te werk?
U heeft versie X (tien) of hoger van Adobe Reader nodig om gebruik te kunnen maken van het
invulbare formulier. Indien u deze software niet heeft, kan u deze GRATIS downloaden via de
volgende link: http://get.adobe.com/nl/reader/ (link ook beschikbaar via de website)
Als u de formulieren download kan u de tekstvakken aan klikken in het formulier en invullen.
Bij het aanvragen van een voorlopige of definitieve sportschutterslicentie kan u (indien gevraagd) de
wapencategorie niet omcirkelen. Er is een tekstvak voorzien om de gewenste wapencategorie in te
vullen.
Vergeet zeker niet uw formulier te ondertekenen. Overeenkomstig met het Decreet houdende het
statuut van de sportschutter, bent u genoodzaakt u formulier te ondertekenen. U kan dit doen op twee
manieren:
 Enerzijds door een ingescande handtekening in te voegen.
 Anderzijds door het zelf te handtekenen nadat u het formulier heeft afgedrukt.

Wij hopen dat we op deze manier U hebben kunnen helpen uw administratie te vergemakkelijken.

Met vriendelijke groet,

Jaak Peeters
Secretaris Generaal

Martine Donckers
Administratief directeur.
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