
POLITIE SCHUTTERSKRING MECHELEN 
Vereniging Zonder Winstoogmerk 

Maatschappelijke zetel :                    Dreefvelden  1/3  te  B 2860 Sint-Katelijne-Waver 

Ondernemingsnummer : 0 414 737 158                  RPR Antwerpen, afdeling Mechelen 

www.pskm.be                                                               Bankrekening : BE75 9796 5382 3451                   Aansluitingsnummer VSK : 02 - 215 

AVG akkoordverklaring PSKM: Door het invullen en ondertekenen van het inschrijvingsformulier en/of betaling van het jaarlijkse lidgeld geef ik expliciet de toestemming aan de Politie Schutterskring 

Mechelen vzw om alle noodzakelijke persoonsgegevens over mij te verwerken voor het ledenbeheer en de organisatie van activiteiten. Deze toestemming is onbeperkt geldig. Ik mag mijn toestemming op 

elk moment intrekken en kan steeds vragen welke gegevens de Politie Schutterskring Mechelen vzw verwerkt heeft en ze laten verbeteren of laten wissen. In sommige gevallen zal het intrekken van mijn 

toestemming gevolgen hebben voor mijn lidmaatschap bij de vereniging. Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode, doel en risico van mijn lidmaatschap bij de 

Politie Schutterskring Mechelen vzw. Ik geef hierbij eveneens de toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan trainingen, oefeningen, wedstrijden, 

bijeenkomsten en evenementen. Ik behoud me het recht om op elk moment zonder opgaaf van redenen mijn deelname te beëindigen. Ik weet dat de gegevens alleen en vertrouwelijk aan derden, die allen 

verplicht GDPR compliant zijn, bekend gemaakt zullen worden en ik beschikt steeds over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van mijn persoonsgegevens. Door de informatie en de 

diensten op http://www.pskm.be te gebruiken ga ik akkoord met het Surf en beleidsplan, het privacybeleid en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen. De vzw Politie Schutterskring Mechelen kan mij 

e-mails sturen om mij op de hoogte houden van zijn activiteiten en diensten, tot wanneer ik mij daar tegen verzet. 

 

 
UITNODIGING GOUDEN KERSTSCHIETING 

 

LUCHTKARABIJNWEDSTRIJD 
 

 

Waar: Olympische Schietsporthal Heiveld - Dreefvelden 3 - 2860 Sint Katelijne Waver 
 

Wanneer: Zaterdag 04 december 2021 van 13.00 uur tot 20.00 uur. 
Zondag 05 december 2021 van 09.00 uur tot 16.00 uur. 
(laatste inschrijving 15 uur). 
Indien nodig barrage schieten voor de einduitslag. 
Prijsuitreiking gepland om 17.00 uur. 
Voorinschrijving gewenst ! 

Vanaf 22/11/2021 tot 27/11/2021 tussen 14.00 uur en 17.00 uur bij Gustaaf Geeraerts 
GSM: 0477 19 57 05 

Wedstrijdreglement:   Aan deze luchtwedstrijd kan iedereen deelnemen. 
Er wordt staande geschoten met een luchtkarabijn kaliber .177 (4,5 mm), met max. 7,5 joule druk. 
Richtmiddelen zijn : Keep en korrel of diopter met ring- of paalkorrel type. Geen andere types. 
Er worden sportluchtkarabijnen voorzien voor de niet luchtkarabijn bezitters. 
Er mag met steun geschoten worden ! 

Doel: Kogelvang met elektronische puntenweergave tot op 1/10de punt. 

Afstand: 10 meter. 

Tijd: Als u klaar staat op uw schietplaats is de maximum tijd 20 minuten per reeks van 10 

wedstrijdschoten. 

Inleg: 5 Euro voor 10 wedstrijdschoten. – Maximaal drie herkansingsreeksen. 

HET BESTE CENTERSCHOT WINT ! 

Het beste centerschot (de mooiste tien) en het totaal wordt genoteerd op uw inschrijvingsformulier. 

Bij gelijke wedstrijdpunten wordt op de laatste wedstrijddag “BARRAGE GESCHOTEN”. 

Alleen de PSKM-jury beslist bij betwisting over de einduitslag ! 

Iedere deelnemende schutter ontvangt bij inschrijving een aandenken. 

 

Alle wedstrijdprijzen worden geschonken door de stichter en erevoorzitter van onze club. 
1. voor 1ste schutter met mooiste center een Gouden munt 1/4de  KRUGERRAND  

+ het PSKM- juweel:  DE GOUDEN DIABOLO  18 karaat  (pin of oorbel)  

2. voor de 2de winnaar een Gouden munt   “1/10de  KRUGERRAND” 
3. voor de 3de winnaar een Goudbaar  van 2,50 gram  24 karaat 
4. Een goudbaar van 1 gram 24 karaat is voorzien voor een PSKM deelnemer die met zijn totale 

wedstrijduitslag het dichtst de “70,50” benadert. 
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