Koninklijke Schuttersvereniging
Karabiniers van Groeninghe V.Z.W. K.G.K.
Abdijkaai 9 - 8500 Kortrijk
Ond. Nr. 0451 011 792 RPR Kortrijk
LSVF 653-BLOSO 2091 arena LO1115510-BA1115511A
P.S.C.K. Parcours Shooting Club Kortrijk
B.P.S.A. member 605
Beste Leden,
Het is bijna tijd om uw lidmaatschap voor 2022 te verlengen!
Belangrijk: ieder lid moet jaarlijks aan een aantal verplichte schietbeurten voldoen.
• Leden die een sportschutterslicentie hebben - 12 schietbeurten.
• Leden die geen sportschutterslicentie hebben - 10 schietbeurten, (zie volgend punt).

•
•

•

Het is nog steeds een verplichting om uw schietbeurten te laten registreren in een sportschuttersboekje dat u
ook bij ons kan bekomen tegen de kostprijs van 5 euro.
Ieder lid is zelf verantwoordelijk om het bewijs van zijn/haar aantal jaarlijkse schietbeurten bij te houden,
hetzij voor FROS of de Dienst Wapens in Brugge, de voorzitter van de KGK zal enkel rekening houden met
geldige schietbeurten die opgenomen zijn in dit sportschuttersboekje.
Dit sportschuttersboekje zal u ook nodig hebben om al uw schietbeurten te kunnen bewijzen vooraleer de
voorzitter het attest voor de vijfjaarlijkse controle zal ondertekenen.
Een schutter met een sportschutterslicentie is zelf verantwoordelijk om die jaarlijks tijdig te laten verlengen
of na vijf jaar te laten vernieuwen!

De aanvraag doet u op deze wijze: minimum één maand voorafgaand aan de vervaldatum van uw licentie en
niet eerder dan twee maanden voorafgaand aan de vervaldatum van uw licentie, het wordt aangeraden om dit
aangetekend te versturen! Een verwijzing naar de nodige FROS-documenten vindt u terug op de KGK-website
kgkkortrijk.be onder het menu ‘Meer’.
Wie hiermee niet in orde is riskeert aanvaringen met het gerecht en strenge maatregelen.
Lidgelden:
Een schutter die betaalt vóór 10/12/2021

KGK schutter
Nieuwe leden
Jonger dan 16 jaar
PSCK

Een schutter die betaalt na 10/12/2022

€140
-----€75
€150

€160
€160
€95

Wie na 31/12/2021 niet in orde is met deze formaliteiten zal niet langer toegang hebben tot de schietstand,
de deurcode en badge zal geen toegang meer verlenen tot de KGK.
Naast het betalen van het lidgeld is iedereen verplicht om vóór 10/12/2021 een bewijs van goed gedrag en
zeden (dat minder dan drie maanden oud is) ofwel een kopie van de sportschutterslicentie, (voor en
achterzijde). Eveneens een bewijs van betaling van het lidgeld (enkel afgedrukte documenten).

Gelieve de attesten op te sturen naar ons adres: KGK-vzw - Abdijkaai 9 - 8500 Kortrijk
Wie aan deze voorwaarden voldaan heeft kan zijn lidkaart na de jaarwisseling kunnen afhalen bij de
permanentie.
Het lidgeld betaal je door te storten op de rekening van: de KGK BE49 3850 3330 0971
met de vermelding: KGK-lidgeld 2022 + uw naam + uw lidnummer + uw e-mailadres.
In dit bedrag is het lidgeld van de federatie, de verzekering LSVF en FROS inbegrepen.
Bij uw ziekenfonds kan u een formulier bekomen of downloaden, daarmee kan u een gedeelte van uw
inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen.
Namens het bestuur
contact: kgksecretariaat@gmail.com

