
 

 

DVSAF vzw, KBO Nr 501.736.161 - Mail : sec.dvsaf@gmail.com 

Inschrijvingsformulier (nieuw lid) - Jaar 2020 
(In te vullen in drukletters) 

  

Naam :  Voornaam :  

Geboortedatum :  Geboorteplaats:  Nationaliteit :  

Adres :  N° / bus :  

Postcode :  Plaats :  Land :  

Email :  Telefoon / GSM :   

Nummerplaat 
Voertuig 1 

 Merk :               Schutter :      

Nummerplaat 
Voertuig 2 

 Merk :            Beginneling :   

Ik ben :    Actief militair :           Oprustgesteld militair :          Voormalig militair (exclusief dienstplicht) :         

 

Ik erken dat ik de statuten en de RIO van de DVSAF vzw heb gelezen en dat ik mij ertoe verbind deze te respecteren. Ik ga ermee 

akkoord om een opleiding over wapenbeveiliging te volgen, georganiseerd door de DVSAF. Ik weet dat ik alleen lid zal worden met 

de goedkeuring van de raad van bestuur, na evaluatie van de opleidingsmodule. Deze beslissing van de raad van bestuur is definitief 

en niet aanvechtbaar. Ik aanvaard dat de aan u medegedeelde gegevens per computer worden verwerkt en dat bepaalde gegevens 

worden doorgegeven aan de militaire autoriteiten, de URSTBf en de verzekeringsmaatschappijen van de DVSAF vzw. 

Om zich in te schrijven als lid van onze club DVSAF, moet je verplicht lid zijn van de « Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique 

- Aile francophone ( URSTBf) » , hetzij via onze club of een andere  club waarin u reeds bent ingeschreven. 

Voeg in ieder geval volgende documenten toe aan onderhavig formulier : 

 Een recente kleurenfoto (formaat identiteitskaart), 

  Een dubbelzijdige fotokopie van de identiteitskaart, 

  Een uittreksel uit het strafregister (596.1-5 – wapens - schietclub) van minder dan drie maanden oud, 

  Een kopie van de vergunningen tot het voorhanden hebben van vuurwapens (model 4 of 9). 

  Indien reeds sportschutter een dubbelzijdige kopie van uw sportschutterslicentie URSTBF of VSK / FROS 

  Voor minderjarigen, een toestemming van ouders of voogden, 

  Een kopie van de veteranenkaart. Veteranen zijn leden van Defensie (actief, oprustgesteld of gewezen) die hebben 

deelgenomen aan ten minste één erkende buitenlandse zending. 
 

Plus - Met aansluiting bij de URSTBf via onze club : 
 

 Medisch certificaat (aan te vragen bij secretariaat 

DVSAF) model URSTBf (gele kaart) minder dan 
3 maanden oud. 

 Gebundelde betaling lidgeld DVSAF + URSTBf 
 

Cadet/junior : 67 €    Veteranen : 97 €   Anderen : 107 € 
 

Of - Aangesloten bij de URSTBf via een andere club 

(complementair) : 
 

 Fotokopie URSTBf lidkaart 2020, 

  Betaling DVSAF lidgeld 
 

 

Kadet/junior : 57 €    Veteranen : 62 €    Anderen : 72 € 
 

Kadet en junior: geboren in 2000 of later. Senior: geboren vóór 2000. Inclusief 5 € inschrijvingskosten het eerste jaar. 
 

               Handtekening van het kandidaat-lid: ....... ...... ........................... Datum: ...... . ......  

         (Bij onvolledig dossier of niet-uitgevoerde betaling wordt uw aanvraag niet behandeld) 
 

Betaling via overschrijving (met vermelding van voor - en achternaam kandidaat) op rekening van DVSAF   

IBAN: BE62 7320 5266 2361    BIC: CREGBEBB 
 

Documenten te verzenden aan :        DVSAF asbl, rue d’Izier 78 bte 3 te 6941 DURBUY 
 

“Aangetekende” zendingen worden NIET aanvaard. 

Voorbehouden aan de 

administratie van DVSAF vzw 

Datum ontvangst kandidatuur :  
Datum ontvangst lidgeld :.  

 

mailto:sec.dvsaf@gmail.com

