Richtlijnen van toepassing sportschutterslicentiehouders FROS
voor Target 121.
FROS-vertegenwoordiging Target 121.
Examinatoren : Moeskops Jef, Pondrix Fernand, Vaes Marc
Examinator / adm. beheer : Bronckaers Jan
Examinator / regiocoördinator FROS Limburg – Kempen : Boogaerts Liesbet
Jaarlijks lidmaatschap FROS.
-

Het lidgeld dient voor 30 Nov. voorgaand jaar betaald te zijn op rekening van
Target 121 op rekeningnummer BE30 2350 3297 0211. (14€) samen met het lidgeld
Target.
vermeldingen: naam, voornaam, lidnr. Target, lidgeld + sportschutterslicentie 20.. .
Let op: geen lidgeld betalen, betekent dat FROS uw sportschutterslicentie zal
intrekken.

Jaarlijkse verlenging sportschutterslicentie.
Dit moet jaarlijks door de sportschutter zelf gebeuren,
maximum 2 maanden en minimum 1 maand voor vervaldatum van de licentie.
Volgende documenten zijn op te sturen:
-

Formulier VL12 te verkrijgen op de website: www.fros.be/sportfiche/sportschieten
Kopie van het schuttersboekje met minstens 12 schietbeurten over minimum 2
trimesters.
Uittreksel strafregister model 596.1-5a minder dan 3 maanden oud
Een aan uzelf gerichte gefrankeerde enveloppe.
FROS zal je na ontvangst een sticker voor een jaarverlenging toesturen.

Vernieuwing sportschutterslicentie (5 jaar)
Moet om de 5 jaar gebeuren, maximum 2 maanden en minimum 1 maand voor vervaldatum van
de licentie,

Nodige documenten :
- Formulier VL11 te verkrijgen op de website: www.fros.be/sportfiche/sportschieten
- Een kopie identiteitskaart
- Een recente pasfoto
- Kopie van de voorkant schuttersboekje (foto en tekst)
- Kopie van het schuttersboekje met minstens 12 schietbeurten over minimum 2
trimesters. (naam bovenaan leesbaar)
- Model VL3 (medisch attest) www.fros.be minder dan 3 maanden oud
- Uittreksel strafregister model 596.1-5a minder dan 3 maanden oud
40€ storten op rekeningnummer BE16 6470 2316 2074 van FROS,
met vermeldingen : vernieuwing sportschutterslicentie, naam, voornaam, en lidnummer FROS
Aanvraag voorlopige sportschutterslicentie.
- Formulier VL1 te verkrijgen op de website: www.fros.be/sportfiche/sportschieten
VL1: 1 formulier invullen per categorie (a-b-c-d-e)
- Model VL3 (medisch attest) minder dan 3 maanden oud
- Uittreksel strafregister model 596.1-5a minder dan 3 maanden oud
- Indien minderjarig (minimum 16 jaar) een schriftelijke toelating ouders of wettelijke
vertegenwoordiging.
Moet via de clubverantwoordelijke Target 121 overgemaakt worden aan FROS.
Kosten: 5€ per wapencategorie (10€ maximaal) + jaarlidgeld 14€
Het totaalbedrag is te storten op rekeningnummer BE30 2350 3297 0211 van Target 121.
met vermeldingen: voorlopige sportschutterslicentie, naam, voornaam, badgenummer Target.
Aanvraag definitieve sportschutterslicentie.
De examens kunnen gebeuren in elk erkend examencentrum (incl. Target)
https://www.fros.be/sportfiche/sportschieten
Bij Target, jezelf inschrijven op een uitgehangen lijst (kantine Target 121)
Examendata:
“zie uithangbord”
telkens om 9.00 uur
Je kan de praktische proef best afleggen met een wapen waarmee je geoefend hebt, de
eigenaar van deze wapens, moet hiervoor tevens aanwezig zijn tijdens de afname proef en
voorziet ook de nodige munitie
Indien beschikbaar kan er met een wapen van een examinator de proef afgelegd worden, wel
op voorhand te bevragen.
-

De examens:
o Theoretische proef:(gratis)
uit een vragenlijst van 150 vragen (verkrijgbaar op www.FROS.be) een proef
afleggen van 15 vragen waarvan er 9 (60%) dient juist te zijn.

o Praktische proef:(12 € )
nodige documenten - identiteitskaart, lidkaart FROS
Per categorie een proef afleggen over: transport, laden, ontladen, indien mogelijk beperkte
uiteenname zonder gereedschap, hanteren, gebruik richtmiddelen, vuren, veilige omgang,
opbergen,…
Indien men slaagt op beide proeven (theorie, praktijk) kan men de definitieve
sportschutterslicentie aanvragen via de verantwoordelijke van de club.
Indien niet geslaagd: kan je je proef op een andere datum opnieuw afleggen, let wel dit moet
binnen de geldigheid van je voorlopige licentie gebeuren.
Vervolgens :
-

Formulier VL2 invullen te verkrijgen op de website:
www.fros.be/sportfiche/sportschieten
Een kopie identiteitskaart
Een recente pasfoto
Kopie van het sportschuttersboekje (minimaal 12 schietbeurten)
Model VL3 (medisch attest) minder dan 3 maanden oud
Uittreksel strafregister model 596.1-5a minder dan 3 maanden oud
Indien minderjarig (minimum 16 jaar) een schriftelijke toelating ouders of wettelijke
vertegenwoordiging.
Attest van slagen voor de theoretische proef
Attest van slagen voor de praktische proef/proeven.

Moet via de clubverantwoordelijke van Target 121 aan FROS overgemaakt worden.
40€ storten op rekeningnummer BE16 6470 2316 2074 van FROS,
Met vermeldingen: definitieve sportschutterslicentie, naam, voornaam, en lidnummer FROS.
Vernieuwing schuttersboekje:
Indien uw schuttersboekje vol is, kan u via www.fros.be het nodige document downloaden
(staat bij VL documenten) voor het aanvragen van een nieuw schuttersboekje.
Aanvraag certificaat grote ladercapaciteit: www.fros.be model F1 (cert. EU 2017/853)
enkel nodig in volgende gevallen voor wapens na 13 juni 2017 aangekocht:
laders waarvan de capaciteit hoger is als:
20 patronen voor semi – automatische pistolen met centraalpercusie.
10 patronen voor semi – automatische geweren met centraalpercusie.

