Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
Eigen verklaring van het kandidaat lid voor aanmelding bij de
vereniging :_____________________________________________________
Naam kandidaat:_____________________________________________________
Voornamen :_________________________________________________________
Adres : _____________________________________________________________
Postcode :___________________ Woonplaats :_____________________________
Geboortedatum :______________________________________________________
Soort ID bewijs en nummer : _____________________________________________

1. Heeft u te maken (gehad) met stressvolle omstandigheden (relatie, werk of schulden), waardoor u gedachten
over zelfmoord heeft gehad of agressief gedrag heeft
vertoond, waardoor u een gevaar kunt vormen voor uzelf,
de openbare orde of de veiligheid van anderen?
Zo ja, kunt u dan aangeven wat die omstandigheden dan
zijn?
2. Bent u door middel van een bevel van de Officier van
justitie, de burgemeester of een rechterlijke uitspraak, in
een psychiatrisch (of een psychiatrische afdeling van een)
ziekenhuis geplaatst dan wel ter beschikking gesteld?
3. Heeft u een traumatische ervaring gehad (bijvoorbeeld
slachtoffer van een ernstig misdrijf) waardoor u onder
stressvolle omstandigheden sterk emotioneel zou kunnen
reageren, en waardoor u een gevaar kunt vormen voor
uzelf, de openbare orde of veiligheid?
Indien ja, kunt u dit kort toelichten?

4. Zijn er momenteel in uw leven stressvolle
omstandigheden zoals ontslag, relatiebreuk of financiële
schulden?
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5. Gebruikt u regelmatig medicijnen die volgens de bijsluiter
de handelingsvaardigheid en daarmee de veilige omgang
met vuurwapens kunnen beïnvloeden, zoals
slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve
middelen, anti psychotische middelen of opwekmiddelen?
Indien ja, kunt u dit kort toelichten?
6. Maakt u misbruik, of hebt u misbruik gemaakt, van
alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere
geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u
daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling
geweest?

7. Heeft u te maken met lichamelijke aandoeningen of
andere beperkingen, die een veilige omgang met
vuurwapens belemmeren? Indien ja, kunt u dit kort
toelichten?
8. Vinden anderen dat u extreem in uw uitlatingen bent of
dat u makkelijk uw zelfbeheersing verliest, snel boos
wordt of opvliegend bent?
9. Wilt u nog een opmerking of verklaring toevoegen?

Kandidaat lid verklaart deze eigen verklaring naar waarheid ingevuld te hebben. Bij onjuiste
informatieverstrekking kan dit gevolgen hebben voor het lidmaatschap van de vereniging.
Naam en voorletters :________________________________________________________
Datum :_______________________ Handtekening :_______________________________
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