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DEFINITIES

Artikel 1:
§ 1 : tenzij anders bepaald in § 2 hierna, hebben alle in dit intern reglement gebruikte
begrippen dezelfde betekenis als ze hebben in de Wapenwet of in de uitvoeringsbesluiten
ervan.
§ 2: Voor toepassing van dit intern reglement wordt verstaan onder :
− Schietstand : geheel van alle delen die horen tot de infrastructuur van een club die aan
recreatief- of aan sportschieten doet en waarvan de exploitant een erkenning heeft
ontvangen van de gouverneur van de provincie die bevoegd is voor het adres van de
schietstand.
− Schietruimte: alle delen waar vergunningsplichtige vuurwapens aanwezig kunnen zijn
of gebruikt kunnen worden
− Kantine: gedeelte van de inrichting waar leden toegang toe hebben en waar
vuurwapens opgeborgen aanwezig zijn
− Titularis van de erkenning: natuurlijke of rechtspersoon die, overeenkomstig artikel 20
van de wapenwet erkend is om de schietstand uit te baten
− Bestuursorgaan: orgaan van de Titularis van de erkenning dat ten volle bevoegd is om
alle daden van bestuur te stellen
− Vereniging: schuttersclub, zoals hierboven genoemd, die een gebruiksrecht heeft op de
schietstand op basis van een overeenkomst met de Titularis van de erkenning
− Schutter : lid van de vereniging of gebruiker die toegang heeft tot de schietstand en
aldaar vuurwapens manipuleert
− Gebruiker van de schietstand : persoon die geen lid is van de vereniging, maar in de
schietstand kan aanwezig zijn. Dit kan zowel een schutter als niet-schutter zijn
− Schietstandenbesluit: Koninklijk Besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de
erkenningsvoorwaarden van schietstanden
− Wapenvergunning: vergunning tot het voorhanden hebben van een
vergunningsplichtig wapen
− Vertegenwoordiger/toezichter: persoon, die overeenkomstig artikel 3, 6° van het
schietstandenbesluit door de uitbater is aangesteld is om hem te vertegenwoordigen en
aanwezig te zijn telkens er schietactiviteiten plaatsvinden
2

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Artikel 2:
Het intern reglement regelt de betrekkingen van de vereniging met haar leden en met alle
gebruikers van de schietstand. Het is een aanvulling op de statuten van de vereniging.
Artikel 3:
Wijzigingen aan dit intern reglement vereisen een eenvoudige meerderheid van het
Bestuursorgaan.
Artikel 4:
§ 1 Het Bestuursorgaan zorgt ervoor dat het onderhavige reglement ter kennis wordt gebracht
aan de leden van de vereniging en de gebruikers van de schietstand. Het intern reglement ligt
ter beschikking van alle leden in de kantine van de schietstand te Borsbeek. Het kan tevens
door alle geregistreerde leden op de website van SAPO geraadpleegd worden. De leden van
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de vereniging en de gebruikers worden verondersteld kennis te hebben van onderhavig intern
reglement.
§ 2 De aansluiting verbindt de schutters tot de kennis en het aannemen, zonder voorbehoud,
van de statuten en reglementen die de inwendige orde binnen de schietstand regelen. De
instructies van de toezichters moeten strikt opgevolgd worden.
Artikel 5:
§ 1: De vereniging stelt haar accommodatie ter beschikking van zijn leden dewelke deze
binnen de geldende normen zullen gebruiken.
§ 2: De Titularis van de erkenning, de vereniging of haar bestuurders zijn niet
verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel, materiële schade of enig ander nadeel dat
voortvloeit uit het gebruik van de schietstand of dat ontstaat tengevolge van een ongeval
§ 3: Elke schutter is ertoe gehouden de vertegenwoordiger in te lichten over schade die
ontstaat aan de infrastructuur. Zowel de schade die ontstaat door de eigen handelingen van de
schutter als door de handelingen van andere schutters dient te worden gemeld.
§ 4: De schutters zijn er toe gehouden de schade te vergoeden die door opzet, door
onachtzaamheid en/of door het niet naleven van de toepasselijke reglementen of instructies
van de toezichter zijn aangericht.
§ 5: Indien geen melding wordt gedaan van de schade aan de vertegenwoordiger worden alle
schutters wier aanwezigheid in de schietruimte blijkt uit het aanwezigheidsregister ten tijde
van het ontstaan van de schade geacht hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk te zijn voor de
aangerichte schade.
§ 6: Onder voorbehoud van wijzigingen zal de schietstand geopend zijn op
- dinsdag en donderdag van 19.00 u tot 22.00 u. voor alle leden;
- sommige weekenddagen voor wedstrijden
- woensdag van 19.00 u tot 22.00 u. voor wedstrijdschutters indien training;
- sommige maandagen voor het afnemen van praktische en theoretische proeven.
Schietstanden te Brasschaat: enkel op de voorziene zaterdagvoormiddagen van 9 tot 12u.
Artikel 6:
§ 1: Iedere schutter moet zich eerst aanmelden in het clubhuis en intekenen in het
aanwezigheidsregister zoals bedoeld en beschreven in Art. 3 § 4° van het KB van 13 juli 2000
(schietstandenbesluit).De schutter dient zijn naam evenals het type en het kaliber van de
gebruikte wapens te noteren. De datum van het bezoek, alsook het uur van aankomst en
vertrek dient te worden genoteerd.
§ 2: Enkel schutters die houder zijn van één van de volgende documenten mogen
vergunningsplichtige vuurwapens manipuleren in de schietruimte:
− de houder van een geldige wapenvergunning afgegeven op zijn naam
− de houder van een geldige sportschutterslicentie of van een geldige voorlopige
sportschutterslicentie
− de houder van een Europese vuurwapenpas uitgereikt door een andere lidstaat van de
Europese Unie
− de houder van een geldige dagkaart als occasioneel schutter, zoals bedoeld in art 5,
tweede lid van het schietstanden besluit
− de houder van een geldig getuigschrift van erkenning als wapenhandelaar of als
verzamelaar, voor zover met de wapens geschoten wordt voor hun noodzakelijke
onderhoud en testen
§ 3: Particuliere schutters die met vergunningsplichtige wapens schieten en geen houder zijn
van een geldige sportschutterslicentie (of voorlopige) dienen aan de uitbater een uittreksel uit
het strafregister voor te leggen indien ze hem dit document nog niet eerder hebben bezorgd.
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Deze verplichting geldt niet voor de schutters waarvoor een dagkaart is ingevuld (occasioneel
schutter)
Artikel 7:
§ 1: De houders van een geldige wapenvergunning kunnen, in de schietruimte, vuurwapens
lenen aan andere schutters, voor zover de geleende wapens van hetzelfde type zijn als het type
wapen waarvoor aan de ontlener een wapenvergunning werd uitgereikt.
§ 2: De houders van een geldige sportschutterslicentie en van een geldige voorlopige
sportschutterslicentie kunnen, met het oog op het beoefenen van het sportschieten, in de
schietruimte, vuurwapens ontlenen van andere schutters, voor zover de geleende wapens
behoren tot een categorie waarvoor de sportschutterslicentie of de voorlopige
sportschutterslicentie geldig is. Deze categorieën zijn A: revolvers B: pistolen C:
schoudervuurwapens met gladde loop D: schoudervuurwapens met getrokken loop E:
zwartkruitwapens.
Artikel 8:
Maximaal één maal per jaar kan een genodigde, die niet beschikt over de nodige documenten
om aan sportschieten te doen, kennismaken met de schietsport en vergunningsplichtige
wapens hanteren op de schietstand. Daarbij dienen de volgende regels te worden nageleefd:
° de uitbater of de vertegenwoordiger vullen VOORAF een dagkaart in, zoals bedoeld in
artikel 5 tweede lid van het schietstandenbesluit. Ze sturen een afschrift van deze dagkaart
naar de provinciegouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de gastschutter binnen de 7
dagen.
° de gastschutter wordt ten allen tijde begeleid door iemand die daartoe is aangeduid door de
uitbater of zijn vertegenwoordiger
° de begeleider dient de gastschutter vooraf de geldende veiligheidsregels en de werking van
het wapen uit te leggen. Hij stelt het wapen ter beschikking en ziet erop toe dat het wapen
veilig gemanipuleerd wordt.
Artikel 9:
§ 1: De leden van het Bestuursorgaan van de vereniging zijn ten alleen tijde bevoegd om toe
te zien op de veiligheid op de schietstand en op het naleven van de toepasselijke reglementen
en voorschriften die van toepassing zijn op de stand.
§ 2: Het Bestuursorgaan kan toezichters aanstellen die de onder § 1 vermelde bevoegdheden
hebben. De toezichters dienen het Bestuursorgaan in te lichten over elk incident omtrent de
veiligheid en omtrent het naleven van de toepasselijke wettelijke reglementaire bepalingen,
alsook omtrent het naleven van dit huishoudelijk reglement en de andere reglementen die van
toepassing zijn.
§ 3: De volgende personen zijn bevoegd om de uitbater, vermeld op de erkenning van de
titularis van de erkenning, te vertegenwoordigen:
1° de leden van het Bestuursorgaan van de vereniging
2° de in §2 bedoelde toezichters
§ 4: De exploitant, elke bestuurder en elke toezichter heeft op elk ogenblik en over de gehele
infrastructuur het recht om ieder persoon die deze betreedt, er zich bevindt of deze verlaat op
volgende voorwerpen en documenten te controleren en ze zich te laten voorleggen:
− lidkaart van de vereniging
− legitimatie- of persoonsbewijs
− wapens en documenten die op deze wapens betrekking hebben
− voorlopige of definitieve sportschutterslicentie
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Ieder lid wordt geacht zijn/haar volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan
een dergelijke controle.
Artikel 10:
Bij onregelmatigheden of onveilige toestanden mogen de uitbater, de toezichters of de leden
van het Bestuursorgaan de schutter terechtwijzen of hem/haar verbod opleggen om verder te
schieten en hem te gelasten de schietruimte of zelfs de schietstand (standen) te verlaten.
Artikel 11:
Een schutter die een sanctie gekregen heeft van een toezichter of lid van het Besttursorgaan,
kan hiertegen schriftelijk en aangetekend bezwaar indienen binnen de 8 dagen bij de
vereniging. Dit bezwaar wordt gericht aan de secretaris van de vereniging. Deze brengt de
zaak dan voor het Bestuursorgaan, dewelke in laatste aanleg beslist op clubniveau.
Artikel 12:
§ 1: Alle leden van de vereniging moeten jaarlijks aan de vereniging een uittreksel uit het
strafregister overhandigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, 3° schietstandenbesluit.
Aan de leden die nalaten aan deze verplichting te voldoen zal de toegang tot de schietstand
geweigerd worden. Hun lidkaart zal ingehouden worden.
§ 2: De gebruikers van de schietstanden dienen steeds houder te zijn van een uittreksel uit het
strafregister dat is afgegeven minder dan een jaar te rekenen vanaf de datum waarop ze
gebruik maken van de schietstand.
§ 3: Het bepaalde in § 1 en § 2 geldt niet:
− voor de houders van een geldige sportschutterslicentie of een geldige voorlopige
sportschutterslicentie
− voor de houders van een geldige Europese vuurwapenpas die is afgeleverd in een
andere lidstaat van de Europese Unie
− voor de houders van een dagkaart, afgeleverd in toepassing van art.8 van dit reglement
Artikel 13:
§1. De uitbater of de vertegenwoordiger kunnen aan de schutters munitie overdragen met het
doel deel te nemen aan de activiteiten in de schietstand op dezelfde dag, en enkel in de
hoeveelheid noodzakelijk daartoe.
§ 2: Elke aan- of verkoop van munitie wordt door de uitbater of de vertegenwoordiger
genoteerd in het register van het model C dat wordt bijgehouden overeenkomstig artikel 23
van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van de Wapenwet.
Artikel 14: lidmaatschapsaanvraag
§ 1: Iedere nieuwe inschrijving zal – na de proefperiode van 3 maanden - geëvalueerd worden
door het Besttursorgaan, dat zich zal laten adviseren door een lesgever of verantwoordelijke.
§ 2:De beslissing tot aanvaarding of afwijzing van een lidmaatschapsaanvraag door het
Bestuursorgaan is beslissend voor toelating tot de schietstand. De eerste drie maanden van het
lidmaatschap gelden als proefperiode,daarna kan het lidmaatschap – ingeval van een
negatieve evaluatie - beëindigd worden.
§ 3: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.
§ 4: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
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verwittiging, ingetrokken worden zonder terugbetaling van de reeds betaalde lidgelden. Bij
verstoringen van de openbare orde zal de verantwoordelijke, in geval van noodzaak, beroep
doen op de politiediensten.
§ 5:De lidkaart blijft eigendom van SAPO vzw. Bij niet-verlenging van het lidmaatschap
dient deze terug overhandigd te worden aan de schietstandverantwoordelijke.
3

GEDRAGSCODE

Artikel 15:
Alle leden en bezoekers dienen zich te allen tijde strikt te houden aan Art. 3 § 9° van het KB
van 13 juli 2000.
Art. 3 § 9° van het KB van 13 juli 2000.
Alcoholische dranken mogen slechts worden genuttigd door particuliere schutters die hun
schietactiviteiten volledig hebben beëindigd, en in geen geval binnen de schietruimte en de
wapenkamer; in deze ruimten geldt tevens een algemeen rookverbod; de toegang tot de
schietstand is ontzegd aan elke persoon die kennelijk in staat van dronkenschap verkeert of in
een soortgelijke staat ten gevolge van het gebruik van drugs of geneesmiddelen.

4

GEBRUIK SCHIETSTAND

Artikel 16:
Gebruik van de schietbanen ( Baan per Baan ).
Indeling en benaming van de schietstanden.
De standen zijn als volgt ingedeeld:
- Gang 1: is de uiterst rechtse schietgang (3 banen). Max. afstand tot de doelen 15 meter
- Gang 2 : is de linkse schietgang (2 banen). Max. afstand tot de doelen 25 meter
Alle schietgangen voldoen aan de Vlarem 2 normen , afdeling 7 , schietstanden in een lokaal ,
categorie B.
De maximale bezetting per schietgang is als volgt samengesteld: 5 schutters; 3 toezichters;
3 wachtende schutters; 6 toeschouwers
De vuurlijn bevindt zich aan de voorzijde van de schutterstafel.
Alle doelen worden geplaatst volgens de technische uitrusting van de schietgang.
Het middelpunt van de doelen ligt eveneens volgens de technische uitrusting van de
schietgang alsook van de te schieten discipline.
Wapens en munitie: alle hand- en schoudervuurwapens behalve deze beschreven in de
Vlarem 2 normen hieromtrent.
Artikel 17:
De volgende schiettechnieken zijn verboden:
1.
Volautomatisch schieten
2.
Schieten op menselijke silhouetten
3.
Gewelddadige scenario's
4.
Realistische situaties
5.
Schieten vanuit dekking
6.
Schieten waarbij het wapen verborgen wordt gehouden/gebruik van
geluidsdempers/gebruik van laserrichtapparatuur
7.
Het gebruiken van een holster, uitgezonderd bij erkende trainingen van schietdisciplines
waarbij het gebruik van een holster voorgeschreven is.
8.
Vanuit de heup de schieten.
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9.
10.
11.

Schieten met miniatuurkanonnen.
Schieten met voorladers van welke soort dan ook.
De hieronder weergegeven bepalingen opgenomen in het K.B. van 13 juli 2000 dienen
strikt nageleefd te worden.
Het parcoursschieten is alleen toegelaten op woensdag mits voorlegging van een
sportschutterslicentie en met de toelating van de schietstandverantwoordelijke.
5

MUNITIE

Artikel 18:
Het gebruik van volgende munitiesoorten, geldend voor alle kalibers, is verboden:
- kogels met hardstalen kern;
- hollowpoints
- lichtspoormunitie;
- kwikhoudende munitie;
- loden niet-gemantelde projectielen;
- magnummunitie;
- zwart kruit munitie.

6

HANTEREN / TRANSPORT VAN WAPENS

Artikel 19:
§ 1: De wapens dienen bij het betreden en verlaten van de schietstand verpakt en ongeladen te
zijn. Ze dienen voorzien te zijn van een trekkerslot of bewaard in een afgesloten koffer of tas.
§ 2: Ieder lid is er toe gehouden zijn wapen(s) voor en na het gebruik na te zien en er zich van
te verzekeren dat deze ongeladen zijn.
§ 3: Het is verboden de standen te betreden met een wapen dat niet reglementair ingeschreven
en bekomen is.
§ 4: Wapens en munitie die niet in orde zijn, en een gevaar voor de leden zijn, mogen niet
gebruikt worden.
Artikel 20:
§ 1: Tijdens het laden moet het wapen steeds kogelvang gericht zijn; wapens mogen slechts
geladen worden op de schietbaan.
§ 2: Elke manipulatie, oefening of vertoon van een wapen buiten de vuurlijn is verboden; een
wapen op een persoon richten - zelfs ongeladen - heeft onmiddellijke uitsluiting tot gevolg; in
dergelijk geval wordt de overheid op de hoogte gebracht.
Artikel 21:
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.
Wie schiet met een wapen zonder vergunning zal uit de club gesloten worden. De
gerechtelijke overheid zal op de hoogte gebracht worden.
Artikel 22:
De schutters zijn verplicht oog- en oorbescherming te dragen om ingeval van een ongeval hun
rechten terzake te kunnen doen gelden.
Artikel 23:
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Vuurhaperingen dienen door de schutter zelf verholpen te worden, met inachtneming van de
nodige veiligheidsmaatregelen. In geval van nood kan de schutter een beroep doen op één van
de veiligheids- of schietstandverantwoordelijken die dan de gepaste maatregelen zullen
treffen.
Artikel 24:
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 de cafetaria of
aanhorigheden van de ganse accommodatie.
Artikel 25:
Het schieten met zwart kruit of wapens die ernstige gebreken vertonen of in slechte staat van
onderhoud zijn, is verboden.
Artikel 26:
Iedere schutter dient zijn schietpositie na gebruik op te ruimen (gebruikte doelen, lege
munitiedozen en hulzen in de voorziene bakken) en verlaat de schietpositie na zich verzekerd
te hebben niets achter te laten. Het is verboden om een wapen onbeheerd achter laten op de
vuurlijn.
Artikel 27:
De verantwoordelijke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welk vergeten
materiaal in de schietstand.
Artikel 28:
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.

7 LEEFTIJDSNORMEN VOOR HET SCHIETEN MET WAPENS
Artikel 29
a. luchtdrukwapens: vanaf 12 jaar.
b. vuurwapens: vanaf 16 jaar voor houders van een sportschutterslicentie of van een
voorlopige sportschutterslicentie.
8 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Artikel 30:
Omwille van veiligheidsredenen en de uniformiteit voor het geven van onderrichtingen en
aanwijzingen, wordt de Nederlandse taal als standaardtaal gebruikt in de schietstanden.
Deze voorschriften gelden voor elke schutter en bezoeker van de schietstanden.
Artikel 31:
§ 1: Op de schietstanden
Een wapen is zichtbaar ontladen als :
- Geweer: de grendel open is, en de schuif achteruit geschoven is, en er zichtbaar geen huls
(patroon) in de kamer zit of in het geval van luchtdrukwapens, de laadklep duidelijk
(=maximaal) open staat.
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- Revolver: de trommel open ligt en er zich duidelijk geen hulzen (patronen) meer in de
kamers bevinden.
- Pistool: de lader uit het wapen is, en de schuif open staat (geblokkeerd) en er zich
zichtbaar geen huls (patroon) in de kamer bevindt.
Zelfs indien een wapen zichtbaar ontladen is moet het behandeld worden alsof het geladen
is. De loopmond richting doel, nooit in een andere richting!!!
Indien u, als schutter, onveilige situaties opmerkt bij andere schutters: maak hem/haar er
onmiddellijk attent op - maar wel volgens de omstandigheden - met de nodige omzichtigheid.
Wanneer de schietbanen volzet zijn, zullen de andere schutters hun beurt afwachten in het
wachtlokaal (lees kantine) van de schietstand. Een reserveringsprocedure is actief en dient
gebruikt te worden.
De tijdsduur van de schietoefeningen is beperkt tot 30 minuten.
Op de schietstand (Borsbeek) is het verboden met zware munities (bijvoorbeeld .308 Win.,
,223 Rem, 30.30 enz.) of jachtmunities te schieten.
Voorlopig worden volgende kalibers/wapens toegelaten schietstand Borsbeek:
a. karabijnen .22 (enkel op woensdagavond en met akkoord van de verantwoordelijke)
b. luchtdrukkarabijnen en pistolen, kaliber 4,5 en 5,5 mm
c. revolvers en pistolen van volgende kalibers:
.22 short, .22 long, .22 LR.
.25 ACP, .32 ACP, .380 ACP, 9 x 19 mm Parabellum, .38 Special,
.357 M (lading .38 Sp)
.44 M (lading .44 Sp), .45 ACP, .45 L.Colt
De toezichter heeft het recht het gebruik van munitie te verbieden die niet aan deze normen
voldoet.
§ 2: In alle lokalen en schietstanden:
Instructies bij brand en schietincidenten:
-

kleine brand:
- de schietoefening beëindigen;
- onmiddellijk de verluchting uitzetten;
- blussen met de voorziene brandblussers of brandslang;
- verwittig onmiddellijk de verantwoordelijke.

-

grotere brand:
- de schietoefening beëindigen;
- onmiddellijk de verluchting uitzetten;
- het gebouw zo snel mogelijk verlaten langs de voorziene nooddeuren en verzamelen op
de parking zonder een hinder te zijn voor de brandweer;
- verwittig onmiddellijk de verantwoordelijke die dan de nodige maatregelen zal nemen.

-

schietincident:
- de schietoefening beëindigen;
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- stuur een tweede persoon om de verantwoordelijke te verwittigen;
- bied eerste hulp;
- niemand verlaat de schietstand zonder uitdrukkelijke toestemming van de
verantwoordelijke.
9

ONDERHOUD EN REINIGING VAN DE SCHIETSTAND:

Artikel 32:
Na het schieten moeten alle doelen uit de schietbanen verwijderd worden en gedeponeerd in
de daartoe voorziene bakken. Metalen doelen (bowling pins, pepper/poppers e.d.) dienen
terug op hun plaats gezet te worden.
Artikel 33:
Alle schietruimtes (standen) worden éénmaal per week gereinigd door een persoon aangeduid
door het bestuur. Elke reinigingsbeurt wordt genoteerd in het exploitatiedossier.
Artikel 34:
Elke maand worden van alle schietruimten (standen) de wanden en zoldering ontstoft door
één of meerdere personen aangeduid door het bestuursorgaan. Ook dit wordt genoteerd in het
exploitatiedossier.
Artikel 35: Maandelijks technisch onderhoud
Het maandelijks technisch onderhoud omvat volgende punten en wordt uitgevoerd door een
technicus aangeduid door het bestuur:
– controle van de kogelvangers
– controle op de goede werking van de noodverlichting
– controle op het vrij zijn van alle nooduitgangen
– controle op de noodontgrendeling van alle nooduitgangen
– controle op de aanwezigheid en goede staat van alle brandbestrijdingsmiddelen
– controle op de inhoud van de EHBO kast (volgens inhoudslijst)
De technicus zal zijn bevindingen en eventuele herstellingen punt per punt inschrijven in het
exploitatiedossier. Indien uit één van bovenstaande controles blijkt dat er iets niet in orde is,
zal door het bestuur onmiddellijk actie genomen worden.
10 BIJKOMENDE ALGEMENE REGLEMENTEN:
Artikel 36:
Alle gevallen, in huidig reglement niet voorzien, kunnen door het Bestuursorgaan aangevuld
worden.
Artikel 37:
Dit intern reglement werd aangenomen door het Bestuursorgaan op 24 oktober 2019 en is van
kracht vanaf 1 november 2019 .
Artikel 38:
Bij twijfel aangaande deze of andere reglementen of bepalingen moet het lid verplicht
bijkomende uitleg vragen aan een bestuurslid.

Intern reglement
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