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ALGEMEEN.
Art 1. De betrekkingen van de Vereniging Zonder Winstbejag de Federatie der karabijn en
Pistoolschutters Antwerpen, hierna de F.K.P.A. genoemd, met haar Leden en de
aanvullingen en verduidelijkingen tot de artikelen van de Statuten worden geregeld
door de bepalingen van dit Huishoudelijk Reglement.
Art. 2.Wijzigingen aan dit Huishoudelijk Reglement vereisen een eenvoudige meerderheid
van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde Leden bij een bijeenkomst
van de Algemene Vergadering.

LEDEN.
Art. 3. a. Het lidmaatschap wordt geregeld door artikel 4 van de Statuten.
b De F.K.P.A. ledenlijst van een sportclub wordt in tweevoud door de Secretaris
van de F.K.P.A. toegestuurd aan de sportclub. Deze dient nagezien en terug
gezonden samen met bewijs van storting der lidgelden aan de Penningmeester van
de F.K.P.A. voor het begin van de provinciale wedstrijden, t.t.z. voor het einde van
de maand December van elk jaar. De sportclubs moeten al hun leden aansluiten.
c.Een nieuw lid dat aansluit bij een sportclub van de F.K.P.A. wordt pas na betaling
van het aansluitingsrecht in de ledenlijst van de F.K.P.A. opgenomen.
Art. 4. a.Er wordt een aansluitingsrecht geheven waarvan het bedrag wordt gemotiveerd en
voorgesteld door de Raad van Bestuur, het aansluitingsrecht dient te worden
goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
b.Een sportclub die voor een lid een bijkomende vergunning wenst, dient dezelfde
procedure te volgen zoals voorzien in art.3.b. hierboven. Voor een tweede
aansluiting dient 2,5 euro. (twee en een halve euro) te worden betaald ten titel van
administratieve kosten, doch dit alleen zo de sportschutter met zijn tweede
aansluiting wenst deel te nemen aan wedstrijden.
Art. 5.Elke aangesloten sportvereniging, die 8 (acht) dagen voor de Verplichte Algemene
Statutaire Vergadering niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, wordt
als ontslag gevend beschouwd. (Statuten Art.5.b.).
Art. 6.Aan de aangesloten sportverenigingen is het verboden leden te aanvaarden die
sancties hebben opgelopen van de F.K.P.A.
Art. 7.Iedere sportschutter, die wenst deel te nemen aan de wedstrijden georganiseerd door
de F.K.P.A., dient in het bezit te zijn van een lidkaart afgeleverd door de L.S.V.F. of
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een bewijs van lidmaatschap afgeleverd door zijn sportclub. Hij dient tevens in het
bezit te zijn van zijn sportschutterslicentie samen met het sportschuttersboekje.
Art. 8. a.De F.K.PA. beheert de liefhebbersschietsport in de Provincie Antwerpen met
inbegrip van de aangesloten sportverenigingen die niet in de Provincie Antwerpen
gevestigd zijn.
b. Elke deelname van beroepssportschutters wordt geweigerd. Worden als
beroepssportschutters beschouwd:
(1) alle personen die wegens rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan
wedstrijden vergoedingen ontvangen.
(2) alle personen voor wie de opbrengst van het beoefenen van de schietsport het
geheel of een gedeelte van hun bestaansmiddelen uitmaakt.
c. De sportschutter wapenhandelaar wordt niet als beroepssportschutter
beschouwd.
Art. 9.De Raad van Bestuur stelt in samenspraak met de Technische Commissie
een Technisch Sport Reglement op dat de schietsportwijzen en schietsportdisciplines
beoefend in de F.K.P.A., regelt.
Art. 10.De aangesloten sportverenigingen mogen openbare en vriendenwedstrijden
inrichten mits inachtneming van de F.K.P.A.-reglementen.
Art. 11.Door de aansluiting en het in ontvangst nemen van de L.S.V.F. lidkaart verbinden
de sportschutters zich tot kennisname en het aanvaarden zonder voorbehoud van de
Statuten en Reglementen van de F.K.P.A.

DE ALGEMENE VERGADERING
Art. 12.De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering worden voorgezeten door de
Voorzitter van de Raad van Bestuur; bij ontstentenis eerst door de secretaris of
eventueel door het langst zetelende lid van de Raad van Bestuur op dat ogenblik in
functie. Bij staking der stemmen heeft de dienstdoende Voorzitter niet hetzelfde
prerogatief als de Voorzitter van de Raad van Bestuur, het behandelde punt dat tot
staking der stemmen aanleiding gaf, zal op de Agenda van de eerstvolgende
bijeenkomst van de Algemene Vergadering hernomen worden.
Art. 13.De Algemene Vergadering kan worden samengeroepen voor een Algemene
Kontaktvergadering. Deze Algemene Kontaktvergadering heeft een informeel
karakter en heeft niet de bevoegdheden van de Verplichte Algemene Statutaire
Vergadering of een Bijzondere Algemene Vergadering. Ze wordt voorgezeten door
de Voorzitter van de Raad van Bestuur, bij ontstentenis van deze laatste, door het
langst-zetelende lid van de Raad van Bestuur op dat ogenblik in functie.
Huishoudelijk reglement F.K.P.A.

Versie goedgekeurd Alg. Verg. 10 Juni 2008

3

Art. 14.De sportverenigingen ontvangen voor alle vergaderingen een uitnodiging met een
strookje dat dient ingevuld te worden door de Voorzitter en Secretaris van de
sportvereniging. Dit strookje vermeldt de naam van de Afgevaardigde van de
sportvereniging en zal door deze Afgevaardigde voorgelegd worden op de
vergadering.
De uitnodiging kan eventueel ook per email gebeuren.
Art. 15.De door zijn sportvereniging aangeduide afgevaardigde moet bij F.K.P.A
aangesloten zijn. Aan niet aangesloten afgevaardigden of andere personen kan de
toegang tot de vergadering ontzegd worden.
Art. 16.De beslissingen op een bijeenkomst van de Algemene Vergadering worden
genomen bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen, tenzij een bijzondere meerderheid wordt opgelegd
door de Wet of de Statuten van de F.K.P.A.
Art. 17.De controle van de stembrieven tijdens de vergaderingen gebeurt door 3 (drie)
afgevaardigden die noch tot de Raad van Bestuur, noch tot een zelfde
sportvereniging behoren.
Art. 18. a.Een Bijzondere Algemene Vergadering kan noodzakelijk zijn om bijzondere
en/of dringende problemen aan de Algemene Vergadering voor te leggen.
b. Ze wordt bijeengeroepen (Statuten art. 1 O.c., d.)
(1)door de Raad van Bestuur of
(2)op verzoek van minstens één vijfde van de leden, dit verzoek, dat de
handtekeningen draagt van de verzoekende leden, zal per aangetekend schrijven
overgemaakt worden aan de Secretaris van de F.K.P.A. welke de Raad van Bestuur
hiervan op de eerstvolgende Bestuursvergadering inlicht.
(3) door de Raad van Bestuur zo het aantal Bestuurders het minimum
(met name drie) bereikt.
Art. 19. Commissarissen tot controle van het financieel beheer
a.Leden van de Raad van Bestuur kunnen niet door de Algemene Vergadering
aangeduid worden als Commissaris tot controle van het Financieel beheer.
b.De Commissarissen tot controle van het financieel beheer zullen deel uitmaken
van verschillende sportverenigingen en mogen niet behoren tot de sportvereniging
waarbij de Penningmeester van de F.K.P.A. is aangesloten.
c De Commissarissen tot controle van het financieel beheer oefenen minstens
eenmaal per boekjaar kontrole uit (waarvoor zij in samenspraak met de
Penningmeester de data waarop dit zal gebeuren bepalen) en brengen schriftelijk
verslag uit op de Algemene Statutaire Vergadering.
De Penningmeester maakt tenminste eenmaal per trimester de maandelijkse
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kasverslagen van de verlopen maanden over aan de Commissarisen tot controle van
het financieel beheer. d.Een zelfde lid van de F.K.P.A. kan slechts twee
achtereenvolgende boekjaren aangeduid worden als Commissaris tot controle van
het financieel beheer.
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NADERE BEPALINGEN VAN
DE ALGEMENE VERGADERING.
Art. 20. Data en Oproepingen.
a. Van de Verplichte Algemene Statutaire Vergadering:
(1)Jaarlijks wordt een Verplichte Algemene Statutaire Vergadering gehouden in
principe in de loop van de maand Januari, doch nooit later dan 31 Maart van
datzelfde jaar.
(2)De oproep geschiedt door de Secretaris in naam van de Raad van Bestuur, en dit
voor 1 November van het voorgaande jaar. Deze dient de vacante plaatsen in de
Raad van Bestuur te vermelden. Een formulier voor kandidatuurstelling van de te
begeven functies in de Raad van Bestuur wordt mee verzonden; de
kandidatuurstelling kan uitgaan van de Raad van Bestuur, de sportclubs of van een
individueel lid van de F.K.P.A.
(3)Voor 15 December van het voorgaande jaar zullen dan de sportverenigingen de
agenda ontvangen, vergezeld van een lijst met de te begeven functies in de Raad van
Bestuur en de kandidaturen hiervoor die op het ogenblik van het verzenden gekend
zijn, evenals de ingediende interpellaties en voorstellen.
b. Van de Bijzondere Algemene Vergadering:
(1) Aangezien een Bijzondere Algemene Vergadering over het algemeen is
toegespitst is op een actueel probleem, zal de inhoud van de agenda beperkt worden.
(2) De oproep geschiedt door de Secretaris in naam van de Raad van Bestuur
tenminste 21 (eenentwintig) dagen vooraf. De vakante plaatsen in de Raad van
Bestuur zullen vermeld worden zo dit nodig is of de termijnen dit toelaten; eventueel
zal een formulier voor kandidatuurstelling van de te begeven functies in de Raad van
Bestuur mee worden verzonden; de kandidatuurstelling kan uitgaan van de Raad van
Bestuur, de sportclubs of van een individueel lid van de F.K.P.A.
(3) De sportverenigingen ontvangen de agenda op zijn laatst 8 (acht) dagen voor de
vergadering.
Zo de termijnen het toelaten is de agenda vergezeld van een lijst met de te begeven
functies in de Raad van Bestuur en de kandidaten hiervoor, evenals de ingediende
interpellaties en voorstellen waarover de Algemene Vergadering zal stemmen of
indien de voorbereidingstijd onvoldoende was voor de Raad van Bestuur, erover in
kennis zal worden gesteld voor de eerst erna volgende bijeenkomst van de
Algemene Vergadering.
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Art. 21. Interpellaties en voorstellen.
a. Voor de Verplichte Algemene Statutaire Vergadering:
(1) De interpellaties, onder toevoeging van alle relevante gegevens en (eventueel,
zo nodig) met de juiste opgave van de betwiste feiten, moeten voor 1 december van
het voorgaande jaar op het Secretariaat toekomen. De poststempel geldt als bewijs.
Laattijdig ingediende interpellaties kunnen besproken worden in geval de Raad van
Bestuur de nodige documentatie vereist voor het antwoord kon bijeenbrengen; is dit
laatste niet het geval zal over de interpellatie niet gestemd worden, maar zal deze
voorkomen op de agenda van de volgende vergadering van de Algemene
Vergadering waarvoor de interpellatie opnieuw doch tijdig dit maal werd ingediend.
(2) Voorstellen tot wijziging van de statuten en van het huishoudelijk reglement,
evenals alle andere voorstellen dienen uiterlijk op 15 november op het Secretariaat
toe te komen. De poststempel geldt als bewijs.
(3) De kandidaturen voor de te begeven mandaten in de Raad van Bestuur, moeten
op zijn laatst op 1 December op het Secretariaat toekomen. De poststempel geldt als
bewijs.
b. Voor de Bijzondere Algemene Vergadering:
(1)Interpellaties en voorstellen voor een Bijzondere Algemene Vergadering worden
door de Raad van Bestuur op de Agenda geplaatst. Voor zover de termijnen de Raad
van Bestuur in staat stelden de interpellaties en voorstellen voor te bereiden, zal de
Algemene Vergadering hierover geldig kunnen stemmen; zoniet worden deze
interpellaties en voorstellen ter kennis gebracht van de Algemene Vergadering en op
de agenda geplaatst van de eerstvolgende bijeenkomst van de Algemene
Vergadering waarop deze geldig over deze interpellaties en voorstellen zal
delibereren.
(2) De interpellaties, onder toevoeging van alle relevante gegevens en (eventueel,
zo nodig) met de juiste opgave van de betwiste feiten, moeten op zijn laatst 10 (tien)
dagen voor de Bijzondere Algemene Vergadering op het Secretariaat toekomen. De
poststempel geldt als bewijs.
Laattijdig ingediende interpellaties kunnen besproken worden in geval de Raad van
Bestuur de nodige documentatie vereist voor het antwoord kon bijeenbrengen; is dit
laatste niet het geval zal over de interpellatie niet gestemd worden, maar zal deze
voorkomen op de agenda van de volgende vergadering van de Algemene
Vergadering waarvoor de interpellatie opnieuw doch tijdig dit maal werd ingediend.
(3). De kandidaturen voor de te begeven mandaten in de Raad van Bestuur, moeten
ten minste 10 (tien) dagen voor de datum van de Bijzondere Algemene Vergadering
op het Secretariaat toekomen. De poststempel geldt als bewijs.
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(4) Voorstellen tot wijziging van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement
dienen ten minste 10 (tien) dagen voor de datum van de Bijzondere Algemene
Vergadering op het Secretariaat toe te komen. De poststempel geldt als bewijs.
Art. 22. Beslissingen - Quorum.
a.Een eenvoudige meerderheid bestaat uit de helft plus één (of afgerond het cijfer
dat de helft het dichtst benadert) van de geldig uitgebrachte stemmen van de
aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigden.
b.Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement worden aangenomen bij
eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemgerechtigden.
c.De stemming is geheim op aanvraag van minstens één-vijfde van de aanwezige
stemgerechtigden.
d.De stemming is altijd geheim wanneer het personen betreft.
e.Onder voorbehoud van hetgeen bij Wet voorzien wordt, beslist de Algemene
Vergadering geldig welk ook het aantal stemgerechtigden dat vertegenwoordigd is.
Art. 23. Afzetting van een lid van de Raad van Bestuur.
a.De afzetting van een Lid van de Raad van Bestuur kan maar op de agenda van de
Verplichte Algemene Statutaire Vergadering of Buitengewone Algemene
Vergadering geplaatst worden zo:
1.Dit voorstel tenminste 45 (vijfenveertig) dagen ervoor gebeurde, en
2.Eén-vijfde van de morele leden erom verzoeken, ofwel de Raad van Bestuur met
drievierde meerderheid (of het getal afgerond op de eenheid die dit cijfer het dichtst
benadert, maar nooit minder dan drie) dit beslist op een Vergadering van de Raad
van Bestuur.
b Het lid van de Raad van Bestuur dat voor afzetting in aanmerking komt wordt ten
minste 30 (dertig) dagen voor de Algemene Vergadering waar zijn afzetting op de
agenda staat, door een bij de post aangetekende brief uitgenodigd door de Secretaris
of de Voorzitter van de Commissie Statuten en Reglementen; Deze brief vermeld de
punten die aanleiding heeft gegeven tot het voorstel tot afzetting. Punten die niet
gestaafd worden door een gedagtekend en ondertekend schrijven worden als
onbestaande beschouwd.
c.Het lid van de Raad van Bestuur dat voor afzetting in aanmerking komt, zal op de
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vergadering die zijn mogelijke afzetting behandeld de mogelijkheid geboden
worden zich te verdedigen. Het Lid van de Raad van Bestuur heeft het recht zich
door een Raadsman of Advocaat te laten bijstaan.
d. De Algemene Vergadering zal bij afwezigheid van het Lid van de Raad van
Bestuur dat voor afzetting in aanmerking komt, eerst beslissen over de geldigheid
van de opgegeven reden van afwezigheid.
e. Door zonder geldige reden afwezig te blijven op de vergadering waarvoor het
werd uitgenodigd en waarover zijn afzetting zal gedelibereerd worden, verliest het
Lid van de Raad van Bestuur dat voor afzetting in aanmerking komt zijn recht op
verdediging en beslist de Algemene Vergadering geldig.
f. Ingeval van afwezigheid om geldige reden, wat door de Algemene Vergadering
wordt bepaald, wordt de beslissing uitgesteld. De Algemene Vergadering beslist
welke bevoegdheden het Lid van de Raad van Bestuur ondertussen nog behoudt.
Het Lid van de Raad van Bestuur dat voor afzetting in aanmerking komt wordt
opnieuw uitgenodigd voor de volgende Algemene Vergadering.
g. Ingeval afwezigheid zonder geldige reden en zo de Algemene Vergadering tot
afzetting beslist is deze beslissing definitief zo niet binnen een termijn van 15
(vijftien) kalenderdagen vooralsnog door het afgezette Lid van de Raad van Bestuur
een geldige reden voor afwezigheid kan worden opgegeven. Deze reden wordt door
een bij de post aangetekend schrijven aan de Secretaris of Voorzitter van de
Commissie Statuten en Reglementen. In gebeurlijk geval blijft het Lid van de Raad
van Bestuur afgezet, maar op de agenda van de eerstvolgende Algemene
Vergadering wordt opnieuw zijn afzetting gezet en wordt het Lid dezelfde
voorwaarden gegeven als vermeld onder c.
h. De op deze volgende Algemene Vergadering genomen beslissing is definitief of
het Lid van de Raad van Bestuur dat afgezet is, al of niet afwezig is, om al of niet
geldige reden. De beslissing van de Algemene Vergadering wordt hem door de
Secretaris of de Voorzitter van de Commissie Statuten en Reglementen medegedeeld
door een bij de post aangetekende brief.
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RAAD VAN BESTUUR.
Art. 24. De Raad van Bestuur van de F.K.P.A. is samengesteld uit:
1. Voorzitter
2. Secretaris
3. Penningmeester
4. 4 (vier) Bestuurders welke de Voorzitters zijn van de
(a) Technische Commissie.
(b) Commissie Sport en Vrije tijd.
(c) Commissie Public Relations.
(d) Commissie Statuten en Reglementen.
Art. 25. Daar de Raad van Bestuur niet noodzakelijk zeven Bestuurders telt, kunnen
meerdere Commissies beheerd worden door een zelfde Bestuurder. Wat ook de
cumulatie van functies wezen binnen de Raad van Bestuur: een Bestuurder beschikt
slechts over één stem in de Raad van Bestuur.
Art. 26. De Raad van Bestuur kan een Verslaggever aanwijzen, welke niet tot de Raad van
Bestuur behoort. Deze verslaggever staat in voor het opstellen van de verslagen van
de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Deze verslaggever heeft geen stem in de
Raad van Bestuur en is tot discretie gehouden betreffende de beraadslagingen van de
Raad van Bestuur.
Art. 27. Jaarlijks wordt een deel van de Raad van Bestuur gekozen. De aftredende
Bestuurders zijn steeds herkiesbaar zo zij het wensen. De Voorzitter, Secretaris en
Penningmeester zijn iedere keer op andere jaren te verkiezen. Voorzitter en
Secretaris kunnen nooit hetzelfde jaar ontslagnemend zijn.
Art. 28. Een zelfde sportvereniging mag hoogstens 2 (twee) vertegenwoordigers in de
Raad van Bestuur hebben.
Art. 29. Indien een mandaat openvalt zal de Raad van Bestuur een Bestuurder aanduiden
'om de openstaande functie te verzekeren tot de eerstvolgende bijeenkomst van de
Algemene Vergadering waarop een kandidaat voor het vacante mandaat zal worden
verkozen; de verkozen kandidaat voleindigt de termijn van het openstaande
mandaat, is daarna aftredend en kan zich herkiesbaar stellen.
Art. 30. De Leden van de Raad van Bestuur dragen zorg voor het algemeen bestuur, de
administratie, de samenwerking en de vertegenwoordiging van de F.K.P.A.. De
Secretaris en de Penningmeester dragen respectievelijk zorg voor de administratie en
de financiën van de F.K.P.A.
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Art. 31. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden altijd collegiaal genomen,
onafhankelijk van de Bestuurder onder wiens bevoegdheid het behandelde
onderwerp valt. In dringende gevallen worden de beslissingen genomen door de
Voorzitter onder voorbehoud van bekrachtiging door de Raad van Bestuur op zijn
eerstvolgende vergadering.
Art. 32. Beslissingen in de Raad van Bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid
van stemmen. Bij staking der stemmen is de stem van de Voorzitter van de Raad van
Bestuur bepalend. Zo de Raad van Bestuur slechts drie Leden telt, worden de
beslissingen steeds bij unanimiteit genomen.
Art. 33. De Raad van Bestuur vergadert in principe maandelijks. De kalender van de
vergaderingen wordt in de mate van het mogelijke bij het begin van het jaar
vastgelegd. Volgens het nut en de noodwendigheden kan de Raad van Bestuur
bijkomende vergaderingen beleggen of vergaderingen schrappen.
Art, 34. Door hun benoeming als lid van de Raad van Bestuur, verwerven deze personen
de titel van lid ten individuele titel en dit tot het einde van hun mandaat.
Art. 3 5. Een lid ten individuele titel kan niet optreden als afgevaardigde van een
vereniging.

BENOEMINGEN.
Art. 36. De Leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering
verkozen. De geheime stemming wordt gehouden zelfs indien slechts één kandidaat
wordt voorgesteld.
Art.37. De functies door het Huishoudelijk Reglement voorzien, worden niet bezoldigd.
Art. 38. De leden van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen geen sportvereniging of
streek. Zij vertegenwoordigen de F.K.P.A. en hun gedragingen mogen slechts
ingegeven worden door het algemeen belang van de F.K.P.A.
Personen die tot de Raad van Bestuur van de F.K.P.A. behoord hebben , en
ontslagen zijn door de Statutaire Vergadering of ontslag namen , kunnen zich niet
meer kandidaat stellen . Wanneer zich dergelijke persoon toch kandidaat stelt , kan
dit slechts mits algemene goedkeuring van de Raad van Bestuur F.K.P.A.
Art. 39. De leden van de Raad van Bestuur aanvaarden geen persoonlijke verplichtingen.
Tegenover de verbintenissen van de F.K.P.A. zijn zij enkel aansprakelijk voor de
uitoefening van hun mandaat.
Art. 40. Uitgaven door de Raad van Bestuur.
a. Weerkerende uitgaven.
Huishoudelijk reglement F.K.P.A.
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(1) De Raad van Bestuur bepaalt de uitgaven die als weerkerend worden
beschouwd.
(2) De uitgaven die als weerkerend worden beschouwd worden gedaan door het
betroffen lid van de Raad van Bestuur ervoor verantwoordelijk.
(3) Het bedrag van de uitgaven wordt beperkt door het budget waarover het Lid van
de Raad van Bestuur beschikt.
(4) Uitgaven die het budget dat een Lid van de Raad van Bestuur te boven gaat
worden steeds vooraf in de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd. Slechts
na goedkeuring kan overgegaan worden tot de uitgave.
b. Niet weerkerende uitgaven.
Elke niet weerkerende uitgave van meer dan 125 Euro is onderworpen aan een
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur
Art. 41. Slechts uitgaven die het visa dragen van de Voorzitter worden door de
Penningmeester vereffend.
Art. 42. De Raad van Bestuur mag, onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verlenen
aan één van zijn Leden, of zelfs aan derden, voor zover deze aangesloten zijn bij een
sportvereniging van de F.K.P.A.
Art. 43. De Raad van Bestuur mag, zo zij dit wenst, subcommissies aanstellen waarvan het
statuut en mandaat wordt vastgesteld. Voor elke subcommissie wordt in
samenspraak met de Voorzitter van de Commissie Statuten en Reglementen een
reglement van inwendige orde opgesteld; deze dient goedgekeurd te worden door de
Raad van Bestuur, evenals latere wijzigingen ervan.
Art. 44. De Voorzitters van de Commissies zijn verantwoordelijk voor de samenstelling
van hun respectieve Commissie en leggen hiervoor verantwoording af voor de Raad
van Bestuur.
Art. 45. De leden van de Raad van Bestuur welke zich verontschuldigen voor een
vergadering van de Raad van Bestuur, kunnen een schriftelijke volmacht geven aan
een ander Lid van de Raad van Bestuur voor deze vergadering. Deze volmacht kan
vermelden hoe op sommige punten van de agenda (zo deze voorhanden is) gestemd
dient te worden, of kan volmacht voor de stemming geven aan het Lid dat hem
vertegenwoordigt.
Per Lid van de Raad van Bestuur aanwezig op een vergadering, mag slechts over
één volmacht van een ander Lid van de Raad van Bestuur beschikken.
Art. 46. De leden van Raad van Bestuur die gedurende het lopende boekjaar op drie
opeenvolgende vergaderingen van de Raad van Bestuur afwezig zijn zonder
daarvoor een geldige reden van belet in te brengen, worden als ontslaggevend
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beschouwd. De afwezigheden om geldige reden mogen op jaarbasis, de helft van het
aantal zittingen niet overtreffen.
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SAMENSTELLING DER COMMISSIES VAN DE F.K.P.A.
EN HUN BEVOEGDHEDEN
Art. 47. Een persoon mag in een zelfde commissie verschillende functies op zich nemen
indien er geen andere kandidaten voor zijn. Deze persoon bezit binnen de commissie
steeds slechts een enkele stem.
Art. 48. De Technische Commissie.
Deze Commissie is samengesteld als volgt:
a. Voorzitter (tevens Afgevaardigd Bestuurder in de Raad van Bestuur).
b. Adjunct Technische verantwoordelijke voor de karabijndisciplines.
c. Adjunct Technische verantwoordelijke voor de pistooldisciplines.
d. Monitors voor de verschillende gebruikte sportwapens en beoefende disciplines.
Art. 49. Met het doel de werking te specialiseren, de studie van bepaalde gevallen te
activeren op sportief vlak en de verschillende gebruikte sportwapens te leiden, zal de
Voorzitter van de Technische Commissie zijn Commissie samenstellen met
personen vertrouwd met de verschillende sportwapens en disciplines.
Art. 50. Bevoegdheden van de Technische Commissie.
a. Voorbereiding en opleiding van sportschutters.
b. Voorbereiding van de Provinciale Kampioenschappen in de verschillende
disciplines.
c. Samenstellen van de kalenders, welke besproken en goedgekeurd dienen te
worden door de Raad van Bestuur.
d. Controle van de wedstrijduitslagen.
e. Opstellen van de rangschikking.
f. Formuleren van een advies betreffende de inrichting van wedstrijden en
tornooien; de beslissingen hieromtrent worden genomen door de Raad van Bestuur.
g. Voorstellen van het Technisch Reglement in samenspraak met de Commissie
Statuten en Reglementen.
h. Coördineren van wedstrijden en tornooien.
i. Nauwe betrekkingen onderhouden met de Technische Commissie van
L.S.V.F.vzw. en hogere instanties.
j. samenstellen van de F.K.P.A.-ploegen.
Art. 5 1. Commissie Public Relations.
Deze Commissie is samengesteld als volgt:
a.Voorzitter (tevens Afgevaardigd Bestuurder van de Raad van Bestuur) en
Huishoudelijk reglement F.K.P.A.
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Propaganda-verantwoordelijke.
b. Verantwoordelijke voor Pers, Radio en TV.
c. Verantwoordelijke voor de publicaties van de F.K.P.A.
d. Secretaris.
Art.52. Bevoegdheden van de Commissie Public Relations:
a. De liefhebbersschietsport door alle mogelijke middelen promoten en kenbaar
maken bij het publiek , propaganderen; bijzondere manifestaties en grotere acties
dienen in overleg met en met de goedkeuring van de Raad van Bestuur te gebeuren.
b. In samenwerking met de sportverenigingen de propaganda bundelen en saneren.
c. Contacten verzorgen en meewerken met Pers, Radio en TV en door artikelen in
dag en weekbladen de propaganda te verzorgen.
d. Aanzetten tot en meewerken aan het inrichten van propaganda wedstrijden en
avonden. (voordrachten en filmvoorstellingen).
e. Zorgen voor de redactie en uitgave van de publicaties van F.K.P.A.
Art. 53. Commissie Sport en Vrije Tijd.
Deze Commissie is samengesteld als volgt:
a. Voorzitter (tevens Afgevaardigd Bestuurder van de Raad van Bestuur).
b. Leden die hem bijstaan in de uitoefening van zijn mandaat.
c. Secretaris.
Art. 54. Bevoegdheden van de Commissie Sport en Vrije Tijd.
a. Controle van propaganda-programmas van wedstrijden ingericht door de
F.K.P.A.
b. De verkoop van de niet-commerciële artikelen die verband houden met de
schietsport.
c. Het sportschieten in de (lichamelijke) opvoeding en de vrijetijdsbesteding, de
schietsport voor Jongeren en Dames.
d. Verantwoordelijk voor de aankoop van trofeeën en herinneringen bestemd voor
de Provinciale Kampioenschappen, wedstrijden en dergelijke. Het budget hiervoor
wordt door de Raad van Bestuur vastgelegd en goedgekeurd.
Art. 55. Commissie Statuten en Reglementen.
Deze commissie is samengesteld als volgt:
a. Voorzitter (tevens Afgevaardigd Bestuurder in de Raad van Bestuur)
Huishoudelijk reglement F.K.P.A.
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b. Verantwoordelijke voor de statuten.
c. Verantwoordelijke verzekeringen.
Art. 56. Bevoegdheden van de Commissie Statuten en Reglementen.
a. Opstellen, preciseren en verbeteringen adviseren van de teksten van de Statuten
en de Reglementen. Wijzigingen aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
worden voorgelegd aan het oordeel van de Algemene Vergadering.
b. Voorstellen en adviezen formuleren die de interpretatie of toepassing van de
Statuten en Reglementen vergemakkelijken.
c. Alle gevallen van interpretatie onderzoeken en ter zake een advies geven aan de
Raad van Bestuur die alleen bevoegd is om een definitieve beslissing te nemen,
behoudens wettelijke bepalingen die de bevoegdheid van de Raad van Bestuur
overstijgen.
d. Waken over de stipte en eenvormige toepassing van de Statuten en de
Reglementen.
e. De Verplichte Algemene Statutaire Vergadering voorbereiden, door het
voorafgaande studie van voorstellen tot wijziging van de Statuten en Reglementen
die werden voorgedragen.
f. De Raad van Bestuur adviseren voor niet voorziene gevallen welke noch door de
Wet op de v.z.w.'s, noch door de Statuten of Huishoudelijk reglement is geregeld.
g. Alle kwesties onderzoeken met betrekking tot de verzekering contracten die de
Federatie zou kunnen aangaan.
h. Waken over de stipte naleving van de voorwaarden opgesomd in de
onderschreven polissen.
i. Gebeurlijk bemiddelen tussen de Federatie en de verzekeraar; de Voorzitter van
de Commissie Statuten en Reglementen wordt hiervoor expliciet gemandateerd.
j. De sancties voorstellen op te leggen aan leden wier handeling(en) schade
berokkenen aan de Federatie.
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PRINCIPES VAN TOEPASSING OP DE
TUCHT RECHTS PLEGING
Art. 57. Voor alles was betrekking heeft op de tuchtrechtspleging in de F.K.P.A. zijn wat
algemeen "de rechten van de verdediging" worden genoemd, strikt van toepassing.
Art. 58. Dit houdt in:
a. Elke sportclub of lid dat ter verantwoording wordt geroepen voor feiten in
verband met de schietsport , wordt tenminste drie (3) weken vooraleer de zitting
plaatsheeft , waar over deze feiten wordt gedelibereerd, met een bij de post
aangetekende brief op de hoogte gesteld van deze feiten en wie ze hem ten laste
legt. Deze brief wordt verstuurd door de Secretaris van de F.K.P.A. Elke sportclub
of lid van de F.K.P.A. heeft het recht zich te laten bijstaan door een raadsman.
b.Tegen een sanctie opgelegd door de Raad van Bestuur is beroep mogelijk bij de
Klachtencommissie van de F.K.P.A.
c.Tegen een sanctie opgelegd door de Klachten commissie van de F.K.P.A. is
beroep mogelijk dat wordt ingesteld bij L.S.V.F.vzw.
d.Tegen beslissingen van de Algemene Vergadering kan slechts beroep worden
ingesteld bij de bevoegde rechtbanken.
f. Deze lijst is niet limitatief

MACHT TOT HET UITSPREKEN VAN SANCTIES
Art.59. De Raad van Bestuur is bevoegd sancties uit te spreken:
a. Deze zijn tegenover de aangesloten sportclubs of sportverenigingen:
(1) De verwittiging, die mondeling gebeurt aan de Voorzitter of de aanwezige leden
van het bestuur.
(2) De berisping, die schriftelijk wordt overgemaakt.
(3) Schorsing voor een Kampioenschap in een discipline.
(4) Schorsing voor een volledig jaar.
(5) Herbetwisten van een wedstrijd of toepassing van een forfait.
Huishoudelijk reglement F.K.P.A.
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b. Deze zijn tegenover de leden van de aangesloten sportclubs of sportverenigingen
(1) De verwittiging, die mondeling gebeurt.
(2) De berisping, die schriftelijk wordt overgemaakt langs het bestuur om.
(3) Schorsing voor een Kampioenschap in een discipline.
(4) Schorsing als afgevaardigde.
(5) Schorsing als verantwoordelijke.
(6) De schorsing van maximum 2 (twee) jaar.
(7) Schrapping van een wedstrijd of toepassing van een forfait.
c. De volgende sancties kunnen door de Raad van Bestuur voorgesteld worden aan
de Algemene Vergadering welke hierover uitspraak doet:
(1) Schorsing voor meer dan een jaar van een sportclub of sportvereniging.
(2) Schorsing voor meer dan 2 (twee) jaar van een lid.
(3) Uitsluiting uit de Federatie.
d. Deze opsomming is niet limitatief.

INDIENEN VAN KLACHTEN.
Art. 60. Elke aangesloten sportvereniging of elk lid van een aangesloten sportvereniging
kan een klacht indienen. Om ontvankelijk te zijn dienen de volgende voorwaarden
voldaan:
a.Ze moet binnen 5 (vijf) kalenderdagen volgend op het feit dat aanleiding geeft tot
de klacht, per aangetekend schrijven verstuurd aan de Secretaris en een afschrift aan
de Voorzitter van de Raad van Bestuur F.K.P.A.
b.Een borgsom van 62.5 Euro. ( Twee en zestig en een halve Euro ) zal op de
rekening van F.K.P.A. gestort worden binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen
volgend op de klacht.
c. De klacht dient ondertekend te zijn door de Voorzitter en Secretaris van de
sportvereniging of door het lid van de sportvereniging indien de klacht van dit lid
uitgaat.

REGELING DOOR BEMIDDELING VAN
DE RAAD VAN BESTUUR.
Art. 61. a. De Raad van Bestuur kan voorafgaandelijk de betrokken partijen bij de klacht
horen en een regeling met het akkoord van alle betrokken partijen treffen. De
Secretaris zal daarvoor alle betrokken partijen schriftelijk uitnodigen op een
vergadering van de Raad van Bestuur. Dit punt zal als eerste voorkomen op de
agenda van de Raad van Bestuur.
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b. Is een Lid van de Raad van Bestuur betrokken partij, dan heeft dit Lid geen
stemrecht in de Raad van Bestuur over dit punt en zal dit Lid van de Raad van
Bestuur niet aanwezig zijn bij de deliberatie van de Raad van Bestuur.
c. Zo alle betrokken partijen tot een overeenkomst komen, zal deze zo opgenomen
worden in het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur en gepubliceerd
worden in de officiële mededelingen van de F.K.P.A. De gestorte borgsom zal
teruggestort worden.
d. Wordt geen akkoord bereikt of zijn één of meerdere betrokken partijen niet
aanwezig op de voorgestelde datum, dan wordt de klachtenprocedure gevolgd zoals
voorzien in de hierna volgende artikelen.

KLACHTEN COMMISSIE EN
BEHANDELING VAN KLACHTEN.
Art. 62. a. De klachtencommissie is samengesteld als volgt:
(1) 1 (één) Voorzitter,
(2) 1 (één) ondervoorzitter/Secretaris,
(3) 3 (drie) leden.
b. De Secretaris van de F.K.P.A. zal namens de Raad van Bestuur 5 (vijf)
sportclubs schriftelijk verzoeken een afgevaardigde van hun bestuur aan te duiden
om in de Klachtencommissie te zetelen. De sportclubs zullen door loting aangeduid
worden.
c. De Klachtencommissie zal op haar eerste bijeenkomst, die door de Secretaris
wordt vastgesteld binnen de 30 dagen na de bemiddelingspoging van de Raad van
Bestuur. Een Voorzitter en een Ondervoorzitter-Secretaris onder hen aanduiden. Zo
deze aanduiding niet geredelijk kan geschieden zal de Voorzitter van de Raad van
Bestuur van de F.K.P.A. deze aanduiding verrichten.
d. De leden van de Klachtencommissie zullen in functie blijven zolang de zaak
waarvoor zij opgeroepen werden, in behandeling is. De Klachtencommissie kan
geldig beraadslagen wanneer minstens 3 (drie) leden aanwezig zijn.
e. Bij staking der stemmen is de stem van de Voorzitter bepalend.
f. Buiten de genoemde leden zal 1 scheidsrechter deel uitmaken van de
Klachtencommissie. Deze scheidsrechter wordt door de Technische Commissie
aangeduid mits goedkeuring van de Raad van Bestuur. Hij heeft geen stemrecht en
zal enkel de technische details verduidelijken.
g. De Klachtencommissie mag ook beroep doen op het advies van derden, al of niet
deel uitmakend van de sportschuttersvereniging, wegens hun bijzondere
Huishoudelijk reglement F.K.P.A.

Versie goedgekeurd Alg. Verg. 10 Juni 2008

19

bevoegdheid.
Art. 63. a. De borgsom wordt verbeurd verklaart als de klacht niet voldoet aan Art. 60 of
indien de klacht ongegrond wordt bevonden.
b. De borgsom wordt terugbetaald zo de klacht gegrond wordt bevonden door de
Klachtencommissie.
c. Alle kosten van onderzoek en behandeling zijn ten laste van de in ongelijk
gestelde partij.
Art. 64. Bij de loting van de sportclubs die een afgevaardigde van hun bestuur moeten
aanduiden om in de Klachten commissie te zetelen zijn de sportverenigingen die (of
waarvan de leden) bij de klacht betrokken partij zijn, uitgesloten.
Art. 65. a. De conclusies van de Klachtencommissie worden binnen de 5 (vijf) werkdagen
schriftelijk medegedeeld aan de Voorzitter van de Commissie Statuten en
Reglementen; deze zal nagaan of de uitspraak gegrond is op basis van de Statuten en
Reglementen. Hiervoor beschikt hij over 30 (dertig) kalenderdagen.
b. Bij een ongunstig advies van de Voorzitter van de Commissie Statuten en
Reglementen, vergadert de Klachten commissie opnieuw en delibereert rekening
houdend met de argumenten van de Voorzitter van de Commissie Statuten en
Reglementen.
c. Indien na deze nieuwe deliberatie de Voorzitter van de Commissie Statuten en
Reglementen geen gunstig advies kan geven, kiest de Klachten commissie uit de
volgende drie opties:
(1) De sportclub of het Lid dat iets ten laste wordt gelegd geniet het voordeel van de
twijfel en er wordt geen sanctie opgelegd;
(2) De Klachten commissie legt de zaak voor aan L.S.V.F.vzw.
(3) De Klachten commissie legt de zaak voor aan de Algemene Vergadering deze
beslist dan in enige en laatste instantie.
d. De uitspraak wordt binnen de veertien dagen na gunstig advies van de Voorzitter
Commissie Statuten en Reglementen schriftelijk medegedeeld aan:
1. De indiener van de klacht.
2. De beklaagde(n).
3. Het secretariaat.
4. De Penningmeester.
5. De secretaris van de sportvereniging van de beklaagde(n).

Aangetekend.
Aangetekend.

e. Een nota met de gronden van de uitspraak wordt binnen de maand na uitspraak
aan bovenvermelde personen overgemaakt, aangetekend voor hen vermeld onder
b.,1. en 2.
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f. Zo geen beroep wordt aangetekend zal de uitspraak met de sanctie opgenomen
worden in de publicatie van de F.K.P.A..
Art. 66. Aangezien de oproeping tot deelname aan de Klachtencommissie van dwingende
aard is zal een sanctie opgelegd worden aan de sportclub die verzuimt een
afgevaardigde aan te duiden of waarvan de afgevaardigde niet of onregelmatig aan
de Commissievergaderingen deelneemt.
Enkel een ernstig gemotiveerde afwezigheid (v.b. ziekte of ongeval) kan in
aanmerking genomen worden. Het bedrag van de geldelijke sanctie is gelijk aan
deze vermeld in Art. 80.c.

BEROEP.
Art. 67. Tegen de uitspraak van de Klachtencommissie kan beroep aangetekend worden.
Om ontvankelijk te zijn dient dit te gebeuren:
a. Binnen de 14 (veertien) dagen na ontvangst van de gemotiveerde uitspraak per
aangetekend schrijven.
b. Het beroep dient per aangetekend schrijven verzonden te worden aan de
Secretaris van de Raad van Bestuur van L.S.V.F.vzw.(Huishoudelijk Reglement
L.S.V.F.).
c. De indiener van het beroep stelt onmiddellijk schriftelijk de Secretaris van de
F.K.P.A. op de hoogte van het beroep; de Secretaris licht op zijn beurt onmiddellijk
de Voorzitter van de Klachtencommissie die de uitspraak deed in.
Art.68. Een regelmatig ingediend beroep tegen de beslissing van de Klachtencommissie
schorst de uitvoering van de beslissing. Het bewijs wordt geleverd door de
poststempel van het aangetekend schrijven gericht aan L.S.V.F.vzw., bij
onbeschikbaarheid hiervan de poststempel van het schrijven gericht aan de
Secretaris van de F.K.P.A.
Art 69. Door indiening van beroep wordt de klachtenprocedure van L.S.V.F.vzw. van
kracht.
Het beroep onttrekt het voorwerp van de klacht aan de F.K.P.A. en heeft tot gevolg
dat door de F.K.P.A. geen enkele actie meer zal ondernomen worden, tenzij deze
bijdraagt tot de behandeling van het beroep door L.S.V.F.vzw., tot in deze zaak
uitspraak is gedaan door L.S.V.F.vzw..
Art. 70. De uitspraak van het beroep bij L.S.V.F.vzw. zal opgenomen worden in de
publicatie van de F.K.P.A..

NIETIGHEID.
Art. 71. a. Wanneer een genomen beslissing van de Raad van Bestuur of Commissie een
vormverzuim vertoont of de Statuten en Reglementen van de Federatie niet volledig
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gevolgd zijn, kan een sportvereniging of een lid, die zich door deze beslissing
benadeelt acht, de nietigverklaring ervan aanvragen.
b. De aanvraag tot nietigverklaring wordt binnen de 30 (dertig) kalenderdagen per
aangetekend schrijven gericht aan de Secretaris van de F.K.P.A.
c. De Raad van Bestuur, na advies te hebben ingewonnen van de Commissie
Statuten en Reglementen, zal hierover delibereren en de gemotiveerde beslissing
over de aanvraag tot nietigverklaring aan de indiener schriftelijk overmaken.
d. De Raad van Bestuur heeft het recht op eigen initiatief een door de Raad van
Bestuur vastgesteld of door een lid gemeld vormverzuim te verbeteren zodat vooral
nog de genomen beslissing rechtsgeldig wordt.
Art. 72. a. Vormverzuim of het niet volledig volgen van de Statuten en Reglementen van
de F.K.P.A. bij het behandelen van een klacht door de Klachten commissie heeft de
nietigheid van de gevolgde procedure tot gevolg zo hierom door diegenen die erdoor
worden benadeeld wordt gevraagd.
b. Dit vormverzuim of niet volledig volgen van de Statuten en Reglementen van
F.K.P.A. dient aan de Raad van Bestuur per aangetekend schrijven kenbaar te
worden gemaakt door diegenen die erdoor benadeeld worden, binnen de 14
(veertien) dagen volgend op de vaststelling ervan.
c. De Raad van Bestuur stelt de betrokken Klachten commissie hiervan schriftelijk
op de hoogte en ontbindt de gewraakte Klachten commissie.
d. Een nieuwe Klachten commissie zal samengesteld worden om de klacht geldig te
behandelen.
e. Alle termijnen worden gerekend vanaf de Klachten commissie die geldig over
een Klacht uitspraak heeft gedaan.
Art. 73. De aangesloten sportverenigingen verbinden zich de door de F.K.P.A. of hogere
autoriteit gedane uitspraak en/of genomen sanctie tegenover de aangesloten
sportverenigingen en/of leden van deze, te eerbiedigen.

HERZIENING.
Art.74. Een aanvraag tot herziening dient gericht te worden aan het organisme dat de
uiteindelijke uitspraak over een klacht heeft gedaan.
Art. 75. Herziening van klachten behandeld door de Klachtencommissie van de F.K.P.A.
Wanneer een sportvereniging of een lid van oordeel is een nieuw feit te kunnen
aanhalen dat hem tevoren of tijdens het debat onbekend was, dat genoegzaam
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bewezen en van aard is de genomen beslissing van de Klachtencommissie van de
F.K.P.A. te wijzigen, kan een aanvraag indienen tot herziening. Deze zal slechts
aanvaard worden zo de herziening nog enig effect kan hebben op de gevolgen van
de genomen beslissing.
Art. 76. De aanvraag tot herziening van klachten behandeld door een Klachtencommissie
van de F.K.P.A. is ontvankelijk zo al de volgende voorwaarden zijn voldaan:
a. Ze binnen 5 (vijf) kalenderdagen volgend op het feit dat aanleiding geeft tot de
herziening, per aangetekend schrijven verstuurd wordt aan de Secretaris en een
afschrift aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de F.K.P.A.
b.Een borgsom van 62.5 Euro. ( Twee en zestig en een halve Euro ) zal op de
rekening van de F.K.P.A. gestort worden binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen
volgend op de aanvraag tot herziening.
c. De klacht dient ondertekend te zijn door de Voorzitter en Secretaris van de
sportvereniging of door het lid van de sportvereniging indien de aanvraag tot
herziening van dit lid uitgaat.
Art. 77. Elke sportclub of lid van de F.K.P.A. die een aanvraag tot verbreking indient, op
welk niveau of bij welk organisme ook, zal de Voorzitter van de Commissie
Statuten en Reglementen binnen de 30 (dertig) kalenderdagen hierover schriftelijk
inlichten.

VERMINDERING, OF OPSCHORTING
VAN EEN SANCTIE.
Art. 78. De Raad van Bestuur van de F.K.P.A. kan opschorting of vermindering van een
sanctie opgelegd door de Raad van Bestuur of een Klachtencommissie van de
F.K.P.A. toestaan, indien diegene waaraan de sanctie is opgelegd blijk geeft van
gegronde verbetering.

GELDELIJKE SANCTIES.
Art 79. Elke overtreding van de Statuten of Reglementen van de F.K.P.A. welke door de
Raad van Bestuur van de F.K.P.A. of door de Klachtencommissie wordt vastgesteld,
geeft op beslissing van deze aanleiding tot een geldelijke sanctie van 12.5 Euro zo
geen enkele andere geldelijke sanctie ervoor is vastgelegd geworden in het
Huishoudelijk Reglement van de F.K.P.A.
Art. 80. Bepaalde geldelijke sancties:
a. Niet op tijd verwittigt forfait (t.t.z. minstens 48 uur voor de wedstrijd):87.5 Euro.
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waarvan 62.5 Euro. ( Twee en zestig en een halve Euro ).voor de benadeelde
vereniging.
b. Te laat verzonden" onvolledig of onleesbaar ingevulde wedstrijdlijsten
(poststempel geldt als bewijs): 25 Euro
c. Afwezigheid van een afgevaardigde van een sportvereniging op de Algemene
Vergadering (Statutaire of Buitengewone): 25 Euro
d. Adreswijziging van een verantwoordelijke van een sportvereniging (Voorzitter,
Secretaris, enz.) of van de sportschietstand, niet medegedeeld binnen de gestelde
termijn van 60 (zestig) dagen Statuten Art. 4. d. aan het Secretariaat: 12.5 Euro.
Art. 81. De sportverenigingen of leden die een geldelijke sanctie opgelopen hebben,
hebben een termijn van 30 (dertig) kalenderdagen, te rekenen vanaf de postdatum.
van de schriftelijke verwittiging van de geldelijke sanctie, om deze te vereffenen.
Art. 82. a. De sportverenigingen of leden die een geldelijke sanctie opgelopen hebben en
deze niet vereffend hebben binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de
schriftelijke bekendmaking, zullen het bedrag van deze zien verdubbelen. Dit laatste
bedrag dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen.
b. Indien dit bedrag niet voldaan is binnen de vastgestelde termijn, zullen de
bestuursleden van de sportvereniging verantwoordelijk gehouden worden.
c. De Raad van Bestuur kan bij weigering tot vereffening van de opgelegde
geldelijke sancties overgaan tot sancties vermeld in Artikel 59.
Art. 83. De administratieve kosten zullen iedere keer toegevoegd worden aan de geldelijke
sancties.

TROFEEËN EN ONDERSCHEIDINGEN.
Art. 84. Aan de drie eerst geklasseerde per categorie in elke discipline, opgenomen in het
Technisch Reglement, beoefend in de F.K.P.A. zal een aandenken met
plaatsvermelding worden toegekend.
Ter aanmoediging van elke deelnemer die een of meerdere disciplines
(volledige reeks wedstrijden) beëindigt kan de Raad van Bestuur beslissen een
herinnering toe te kennen of elke andere aanmoedigingsmaatregel nemen die ze
nuttig en opportuun acht.
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Afdeling Militaire schietstanden
Art . 85 . Alle leden van F.K.P.A. kunnen op de militaire schietstanden deelnemen aan de
wedstrijden en oefeningen.
Zij moeten lid zijn van F.K.P.A. , opgegeven zijn door hun club en betaald hebben ,
om deel te nemen aan de oefeningen en / of wedstrijden .
Alleen zij die op de lijst van F.K.P.A. voorkomen en doorgegeven zijn aan het
militair commando mogen zich op de militaire schietstanden bevinden , op de dagen
toegekend voor de concessie van F.K.P.A. . De toegang is alleen voor de parking en
de twee schiettunnels 6+7 (Brasschaat ) , of eventueel andere door de legerleiding
toegezegd . Op andere plaatsen is het ten strengste verboden zich te bevinden . Bij
overtreding wordt men onmiddellijk uitgesloten .
Er mag alleen met veilige munitie geschoten worden , op de door F.K.P.A.
voorziene doelen (papieren of kartonnen schijven ) . Pansterdoorborende of
spoortrekkende munitie is ten strengste verboden .
Iedere sportschutter , moet alvorens te gaan schieten , zich melden bij de Monitor
van dienst , en zich inschrijven in het schietboek , zoals de Wet dit voorschrijft :
Naam , Voornaam , Adres , Postnummer , Woonplaats , Datum , Type wapen en
kaliber , Uur begin en uur einde .
Verder moet de lijst voor het commando ook nog ingevuld worden , hoeveel kogels
van elke soort u hebt verschoten in die bepaalde tijd . Hoeveel deelnemers , enz.
De deelnemers moeten jaarlijks een bewijs van goed gedrag en zeden binnen
brengen .
Op de schietbanen geldt een algemeen alcohol en rookverbod , zoals bepaald in het
K.B.
Na iedere schietbeurt , ruimt elke sportschutter zijn schietplaats op , overschotten en
doosjes in de daarvoor voorziene bakken .
De wapens blijven verpakt tot op de schietplaats en worden daar ook terug ingepakt
. Bij einde wedstrijd of oefening de wapens terug in de auto , achter slot en grendel .
In elke tunnel mogen maximum 12 personen aanwezig zijn , de andere moeten
wachten in het wachtlokaal ( lokaal van de inschrijving ) .
Bij brand of schietincident :
- Wapens ontladen , wapens en munitie verwijderen .
- Trachten het incident op te lossen en de verantwoordelijke op de schietstand
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verwittigen .
- Indien nodig onmiddellijk de hulpdienst 100 bellen .
- Een Bestuurslid F.K.P.A. bellen en ook de Legerleiding op de hoogte brengen .
In de schietruimte wordt alleen geschoten aan de vuurlijn , niet ervoor of niet
erachter . Bij controle of wisseling van de schijven de sluitstukken open , ontladen
en de wapens neerleggen .Nogmaals , er mag alleen geschoten worden op doelen
voorgeschreven door F.K.P.A.
Ieder moet zich voegen naar de controles , uitgevoerd door de Legerleiding , en deze
opvolgen .
Dit Huishoudelijk Reglement moet men duidelijk zichtbaar ophangen , bij elke
oefenings of wedstrijddag .
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