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De	kosten	2016

Voor het eerste halfjaar, de aspirant-periode:
• € 130,-. Dit is inclusief de basiscursus. 

Daarnaast betaalt u een éénmalig inschrijfgeld:
• € 85,- (inclusief KNSA-aanmelding). 

Na de aspirantperiode gaat de normale contributie voor hoofdleden in die 
op dit moment € 235,- per jaar bedraagt (€ 165,- voor gezinsleden).

Voor Field Target leden gelden andere contributiebedragen:
• € 157,- resp. € 130,-



HSV “De Helm” kent ook een eigen lucht / Field Target discipline met regelma-
tig trainingen en wedstrijden. De zondag wordt met name gebruikt voor het 
organiseren van wedstrijden.  Van maandag tot en met vrijdag overdag maken 
met name overheidsdiensten gebruik van de schietbaan.

Naast het schietsportgebeuren hecht de vereniging ook grote waarde aan het 
sociale aspect. Jaarlijks worden activiteiten georganiseerd als de nieuwjaars-
receptie en de Sint Nicolaasviering. 

				Het	lidmaatschap

De vereniging kent een wachtlijst.  Aanmelden is mogelijk via de mail:
• ledenadministratie@hsvdehelm.nl. 
Na melding ontvang je een uitgebreid aanmeldingspakket. Na retour ont-
vangst van een volledig ingevulde set zal, op het moment dat de vereniging 
weer aspiranten aanneemt, een gesprek met de ballotagecommissie volgen 
en kun je normaliter als aspirant-lid tot de vereniging worden toegelaten. 

Nieuwe aspiranten worden altijd groepsgewijs aangenomen. Zij volgen ge-
zamenlijk de, voor iedereen verplichte, ‘basiscursus sportschieten’, die door 
onze KNSA-gediplomeerde instructeurs wordt verzorgd. Na afloop van de

basiscursus ben je in staat zelfstandig en veilig als 
sportschutter deel te nemen aan de schietoefe-
ningen. Na een half jaar volgt normaal gesproken 
een volwaardig lidmaatschap, waarna je nog een

jaar lid moet zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een eigen verlof. 
Tot dat moment kun je gebruik maken van de (licht kaliber) verenigings-
wapens. 

De	vereniging

H.S.V. “De Helm” is een middelgrote schietsportvereniging met circa 200 
leden en is opgericht op 21 maart 1973. De vereniging is aangesloten bij de 
Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA), de overkoepelende 
organisatie voor schietsportverenigingen in Nederland.

Een aan de vereniging gelieerde stichting heeft op 29 december 2005 de Regio-
nale Politieschermenschietbaan in Helmond aangekocht, waar zij de beschik-
king heeft over 20 schietpunten van 25 tot 100 meter. 

De	vereniging	kent	de	volgende	wapengroepen	en	schiettijden:

•	Maandag  19.00 - 20.00 uur Historische	wapens
    (pistool / revolver / geweer)
  20.00 - 22.00 uur Pistool	/	Revolver
    (klein en groot kaliber)

•	Dinsdag  19.00 - 20.30 uur Klein	kaliber	geweer
    (even weken 50 mtr. / oneven weken 100 mtr.)
  20.30 - 22.00 uur IPSC (Parcours) of Militair	pistool

•	Woensdag  19.00 - 20.00 uur Historische	wapens
    (pistool / revolver / geweer)
  20.00 - 22.00 uur  Pistool	/	Revolver
    (klein en groot kaliber)

•	Donderdag	  19.00 - 22.00 uur Groot	kaliber	geweer	(100 mtr.)

•	Vrijdag  19.00 - 22.00 uur Klein	kaliber	geweer 

•	Zaterdag  09.00 - 11.00 uur IPSC (Parcours)
  11.00 - 12.00 uur Militair	pistool	/	Service	pistol
  12.00 - 15.00 uur Groot	kaliber-	/	klein	kaliber	geweer
    (100 mtr.)
  15.00 - 17.30 uur Groot	kaliber-	/	klein	kaliber	geweer
    (100 mtr.) Ruimte voor gastschutters


