VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL
Vereniging zonder winstoogmerk
Erkend door Sport Vlaanderen

MODEL VL11 – AANVRAAG HERNIEUWING SPORTSCHUTTERSLICENTIE
LET OP: Dit formulier enkel gebruiken voor de aanvraag van een hernieuwing van een
sportschutterslicentie na 5 jaar.
Datum van ontvangst (in te vullen door de club/VSK)

Intern dossiernummer (in te vullen door VSK)

Naam

Naam en nr Club

Voornaam

Straat, nr. (adres plaats inschrijving bevolkingsregister)

Postcode

Gemeente

Telefoonnummer

Geboorteplaats

Geboortedatum

Datum aanvraag

E-mail adres

Stamnummer VSK

Nummer sportschutterslicentie

Datum van afgifte sportschutterslicentie

WAPENCATEGORIEEN
Mijn sportschutterslicentie is geldig in de volgende wapencategorieën
Wapencategorie
Licentie geldig
Federatie die voor deze wapencategorie
uitreikte
A – revolvers

……………………
B – pistolen
C – schoudervuurwapens met gladde loop
D – schoudervuurwapens met getrokken loop
E – zwartkruitwapens

Datum
……/…../……



……………………

……/…../……



……………………

……/…../……



……………………

……/…../……



……………………

……/…../……

TOE TE VOEGEN STUKKEN
-

Kopie van de sportschutterslicentie (voor- en achterkant);
Kopie van de identiteitskaart;
Recente pasfoto;
Recent (< 3 maand) origineel uittreksel uit het strafregister conform Art 596.1-5 wapens Sv;
Recent (< 3 maand) medisch attest model VL3 of model dat gebruikt wordt in het kader van de federale wapenwet;
Kopie sportschuttersboekje waaruit deelname aan 12 schietbeurten gespreid over minstens twee trimesters blijkt;
Attest slagen theoretische proef (alleen bij substantiële wijziging van de regelgeving)
1. De aanvrager dient 43 euro (eventueel met 2 euro administratieve bijdrage) te betalen aan de club. Aanvraag
dossier afgeven in de club.
2. De aanvrager dient 43 euro te betalen aan VSK met nr BE54 0014 9318 8997 met vermelding van uw
stamnummer. Aanvraag opsturen naar VSK, Boomgaardstraat 22 bus 7, 2600 Berchem.
3. De aanvraag dient 43 euro (eventueel verhoogd met 2 euro administratieve bijdrage) te betalen aan de club.
Aanvraag dossier afgeven in de club.

Hierbij verklaar ik de hernieuwing van mijn sportschutterslicentie te willen aanvragen overeenkomstig het Decreet van de Vlaamse
Gemeenschap houdende het statuut van de sportschutter. Ik bevestig dat dit formulier naar waarheid werd ingevuld.

(handtekening)

VERGEET NIET OM UW AANVRAAG TE ONDERTEKENEN !!
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