MODEL VL 11 – aanvraag hernieuwing sportschutterslicentie
Datum van ontvangst (in te vullen door FROS)

Intern dossiernummer (in te vullen door FROS):

Naam

Voornamen

Straat, nr (adres plaats inschrijving bevolkingsregister)

Postcode

Gemeente

Telefoonnr.(overdag)

E-mail adres

Geboortedatum

Geboorteplaats

Naam Club

Stamnummer FROS (zie lidkaart),
indien al bekend

Lid sinds

Datum aanvraag

Bij te voegen stukken:
-

Kopie identiteitskaart

-

Recent (niet ouder dan 3 maand) en origineel uittreksel
uit het strafregister volgens art. 596,1 SV (met
vermelding ‘schieten’, ‘schietsport’, ‘sportschutterslicentie’,…

-

Recent (niet ouder dan 3 maand) medisch attest model
VL3 of model gebruikt in het kader van de federale
wapenwet

- Recente pasfoto (gelieve uw naam op de achterkant te
vermelden)

Vervaldatum licentie:

Betaling administratieve kost
De aanvrager dient voor de hernieuwing van zijn
sportschutterslicentie 40 EUR te betalen aan FROS of
aan de club (volgens clubafspraak).
Rekeningnummer FROS: 647-0231620-74
IBAN: BE16 647 0231620 74
BIC: BNAGBEBB
Mededeling: naam + voornaam

- Kopie schuttersboekje waaruit deelname aan 12
schietbeurten gespreid over minstens 12 dagen en over
minstens 2 trimesters per jaar blijkt
-

Kopie sportschutterslicentie

 Ik ben houder van een sportschutterslicentie of voorlopige
sportschutterslicentie:
Naam federatie: ……………………………………………
Nr. licentie: …………………………………………………
Afgiftedatum: ……………………………………………
Geldig voor categorie(ën):
A - B - C - D - E (aanduiden wat past)

Hierbij verklaar ik een hernieuwing van de sportschutterslicentie te willen aanvragen overeenkomstig het Decreet
houdende het statuut van de sportschutter. Ik verklaar niet het voorwerp uit te maken van een eerdere intrekking of
schorsing met nog actuele reden van een sportschutterslicentie of een voorlopige sportschutterslicentie.
Ik bevestig dat dit formulier naar waarheid werd ingevuld
(handtekening)

Opm.: Om uw nieuwe licentie in ontvangst te nemen, dient u de oude licentie vóór de vervaldatum in te dienen.

FROS Multisport Vlaanderen vzw - Boomgaardstraat 22 bus 35, 2600 Berchem
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