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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
§ 1 ALGEMEEN
1. Dit huishoudelijk reglement vervangt alle voorgaande en is opgemaakt onder voorbehoud van enige nadelige erkentenis en volgens beste vermogens in relatie tot de Belgische/Europese wetgeving.
2. De raad van bestuur, een bestuurder of een aangestelde medewerker worden in dit
huishoudelijk reglement omschreven als organisatie of als organisator. Ingevolge de
wettelijke aansprakelijkheid en volgorde van bevoegdheid geldt volgende voorrangsregel: raad van bestuur (1), bestuurder (2), aangestelde medewerker (3).
3. De vaste/toegetreden leden en bestuurders van de vereniging of door een organisator
toegelaten deelnemer(s) worden in dit huishoudelijk reglement hieronder eenvoudig
omschreven als leden.
4. De activiteiten gebeuren volledig in privé-sfeer. Enkel diegenen die zich aanmelden bij
een organisator zijn toegelaten tot de activiteiten. Alle aanwezigen dienen op eenvoudig verzoek van een organisator alle instructies ONMIDDELLIJK op te volgen. Bij ongehoorzaamheid wordt onmiddellijk een tijdelijke schorsing inroepen en/of een onmiddellijke verwijdering van de activiteiten.
5. Geen enkele bijdrage van de leden en/of aanwezigen kan teruggevorderd worden.
6. Erkende afdelingen door de raad van bestuur functioneren enkel onder toezicht van een
organisator volgens overeengekomen afspraken.
7. Enkel een bestuurder kan aan een aanwezige specifieke functies geven of indelen bij
een groep/afdeling.
§ 2 VERZEKERING & GESCHIKTHEID
1. De sportfederatie/verzekeringsmaatschappij waarbij de vereniging is aangesloten en de
Belgische wetgeving eisen geen medische attesten van de aanwezigen/deelnemers van
de activiteiten. De organisatie volgt dit beleid.
2. Aanwezigen mogen NIET onder invloed zijn van bewustzijnsverruimende middelen en
dienen te verkeren in een gezonde bewustzijnsstaat.
3. Indien de aanwezigen kennis hebben van een fysieke/geestelijke toestand die de gezondheid/veiligheid van zichzelf/anderen in gevaar kan brengen, dienen zij zich op vrijwillige basis te onthouden van enige deelname.
4. Bij ongeschiktheid of verminderde geschiktheid dient een organisator ONMIDDELLIJK op
de hoogte gebracht te worden.
§ 3 MATERIAALGEBRUIK
1. Officiële uniformen/badges/rangen/titels dragen op de activiteiten is niet toegestaan,
behalve voor de wettelijk bevoegden.
2. De aanwezigen dienen preventief/actief op te treden inzake ZICHTBAARHEID VAN/NAAR het
publiek. Zichtbaar camouflage kledij dragen van/naar de activiteiten is NIET toegestaan en is
op eigen (strafrechtelijk) risico.
3. De vereniging is NIET aansprakelijk voor het gebruik/werking van replica's/materiaal
binnen/buiten het kader van de activiteiten van de vereniging.
4. Enkel het materiaal toegelaten door een organisator is toegestaan, maar deze kan op geen
enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van de nodige expertise.
5. Onaangemelde controles door een organisator op ALLE materialen moeten ONMIDDELLIJK
toegestaan worden.
6. De gebruiker is/blijft aansprakelijk voor verlies/schade aan het materiaal van de
vereniging/leden/derden.
7. Enkel bio-degradable BB's zijn toegestaan.
8. Enkel low- en midcaps magazijnen zijn toegestaan, behalve voor beginnende deelnemers.
9. ALLE brandveroorzakende middelen (roken, vuurwerk, …) zijn verboden. Enkel het gas
voor de replica's is toegestaan.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT (vervolg)
§ 4 LIDMAATSCHAP (voor toegetreden leden)
1. Minimum 18 jaar en geestelijk/medisch geschikt zijn om deel te kunnen nemen aan de
activiteiten. Uitzonderingen (vb. minderjarigen) zijn enkel toegelaten mits de toestemming
van een bestuurder.
2. Minstens één door de organisatie aanvaarde airsoft replica bezitten. Het bezitten en dragen
van aangepaste camouflage kledij (vb. Greenzone, British Dpm, Woodland,...).
Handschoenen, knie- en gezichtsbescherming zijn aangeraden.
3. Alle veiligheidsprocedures STRIKT naleven en anderen daarop wijzen indien nodig.
4. Een sterke team-ethiek tonen. Integriteit demonstreren, eergevoel en sportiviteit. Bereid zijn
om bij te leren.
5. De raad van bestuur kan weigeren om reeds aangesloten leden of kandidaat-leden (opnieuw) in te schrijven inzake veiligheid, de goede naam en/of andere redenen.
6. Enkel de raad van bestuur kan een permanente sanctie/schorsing/uitsluiting uitspreken,
eventueel met onmiddellijke ingang en kan ook kennisname/klacht indienen bij de officiële instanties.
§ 5 VOOR ALLE AANWEZIGEN
1. Voldoen aan alle voorwaarden, formaliteiten (inschrijving, verzekering, veiligheid,… ) en het
huishoudelijk reglement van de vereniging.
2. De regels begrijpen, gehoorzamen en de instructies opvolgen.
3. Automatisch toestemming verlenen om gescreend te worden door de raad van
bestuur/overheidsinstanties.
4. Alle aanwezigen dienen discretie, veiligheid en de goede naam van de vereniging te
garanderen.
5. Passende of gangbare normen bij de activiteiten worden ter plaatse bepaald door een
organisator.
6. Agressie wordt NOOIT getolereerd.
7. Respect voor mens, milieu en omgeving. Vervuilers nemen het afval zelf terug mee.
8. De aanwezigen blijven zelf verantwoordelijk voor eigen materiaal, gebeurlijke
ongevallen en diefstal. De organisatie kan enkel preventief optreden (vb.
sportverzekering).
§ 6 VEILIGHEID & ACTIVITEITEN (binnen en buiten de veiligheidszone)
1. De aanwezigen moeten preventief optreden inzake ALLE veiligheidsnormen/wetgeving.
Deze normen STRIKT opvolgen en ingrijpen (vb. activiteiten stilleggen) indien de veiligheid
in het gedrang komt.
2. Enkel in de veiligheidszone is het afzetten van de veiligheidsbril toegestaan.
3. Enkel de replica's met veiligheidsschot (op de daarvoor voorziene plaats) en met actieve
veiligheidspal mogen in de veiligheidszone.
4. Volgende regels zijn een verplichte leidraad voor de veiligheid met betrekking tot de
replica’s:
 Behandel elk wapen alsof het geladen is.
 Houd de loop altijd in veilige richting.
 Houd uw vinger van de trekker.
 Wees bewust van de omgeving.
 Veiligheidsbril steeds opzetten als oogbescherming BUITEN de veiligheidszone.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT (vervolg)
§ 7 GEDRAG BUITEN DE VEILIGHEIDSZONE EN/OF TIJDENS DE BRIEFING
1. BUITEN de veiligheidszone draagt iedereen draagt ALTIJD een veiligheidsbril.
2. BUITEN de veiligheidszone heeft iedereen ALTIJD een fluorescerende vest bij/aan.
3. BUITEN de veiligheidszone dragen diegenen die niet (meer) actief deelnemen ZICHTBAAR
de fluorescerende vest.
4. BUITEN de veiligheidszone worden de dragers van een fluorescerende vest worden nooit
“onder vuur” of “in het vizier” genomen.
5. Een organisator (HQ/headquarters/security) heeft BUITEN de veiligheidszone altijd en
onbetwistbaar het eerste en laatste woord. Deze organisator (HQ/headquarters/security)
verstrekt tevens de informatie-fiches en zorgt voor het verloop van de oefeningen.
6. Informatie-fiches zijn een AANVULLING van het huishoudelijk reglement.
7. Alle aanwezigen hebben onverdeelde aandacht tijdens de briefing.
INFORMATIE – VRIJ ADVIES
Bezit/transport/dragen van replica’s zijn onderhevig aan wettelijke bepalingen in België:

Replica's mogen enkel getransporteerd worden mits een wettelijk aanvaardbare reden (vb.
huis-winkel, winkel-huis, huis-airsoft evenement, airsoft evenement-huis).

Het dragen en gebruik van replica's zonder wettelijk aanvaardbare reden is gelijkgesteld
met het gebruik van echte vuurwapens.

Replica's moeten onzichtbaar/ongrijpbaar en buiten handbereik zijn voor het publiek.
Replica's binnen handbereik worden beschouwd als verboden wapens.

De replica's dienen in een afsluitbare tas, koffer of kist getransporteerd te worden.

De laders/munitie worden steeds apart van de replica's gehouden.
Bij een controle van de overheidsdiensten wordt aangeraden:

De Belgische wetgeving eist geen vermelding van het vervoer van replica's bij een Belgische
routine controle van de overheid.

Bij een uitgebreide controle de overheidsdiensten (doorzoeken voertuig) beleefd en kalm
het vervoer van speelgoedwapen(s) vermelden.

Verwijzen naar de genomen maatregelen (identiek aan het transport van echte
vuurwapens).

Eventueel het vertonen van een geldige lidkaart/uitnodiging.

Verwijs eventueel naar de website (http://www.greywolves.be) en naar de openbaarheid van
de vereniging bij de overheidsdiensten.

Nodig de overheidsdiensten uit om contact op te nemen met hun collega’s (http://www.pzvlaamseardennen.be, de organisatie en nodig ze eventueel uit voor deelname aan de
activiteiten.
informatie bij aankoop/verkoop van replica's:

De Belgische wetgeving eist geen vergunning voor een replica (vrij verkrijgbaar wapen).

De opslag van vrij verkrijgbare wapens zijn niet aan bijzondere regels onderworpen.

Om handel te drijven is een erkenning nodig als wapenhandelaar.

Verkoop onder particulieren is toegestaan, maar replica's mogen niet per postorder of via
het internet verkocht worden aan particulieren.

Het is verboden om replica's te verkopen aan een minderjarige particulier.

Replica's verkopen op plaatsen zonder vaste vestiging zoals markten/kermissen/beurzen/...
is zonder toelating van de Minister van Justitie niet toegelaten.

Replica's mogen verloot/als prijs uitgereikt worden, doch het lot mag niet aan een
minderjarige uitgereikt worden.
Goedgekeurd door de raad van bestuur op 01 februari 2017.

