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HANDLEIDING
EIGEN VERKLARING JUNIOREN
De Eigen Verklaring Junioren is ontwikkeld door de KNSA, in samenwerking met gedragsdeskundigen.
Het is een vragenlijst die uit twee delen bestaat: een deel dat de introducé/aspirant invult en
ondertekent en een ander deel dat (één van) de ouders of verzorgers invullen en ondertekenen. De
opzet is om bij iedere introducé/aspirant zicht te krijgen in de belangrijkste gebieden waar een risico
van uit kan gaan.
De Eigen Verklaring Junioren heeft een zorgvuldige introductie en uitvoering nodig om bruikbaar te
zijn als screeningsinstrument. Het haastig of ondoordacht invullen zal leiden tot onbetrouwbare
antwoorden. Een correct ingevulde Eigen Verklaring daarentegen zal gebieden aanwijzen die van
belang zijn voor uw risicobeoordeling. Een “ja” als antwoord is een aanleiding om een onderwerp
verder uit te diepen.
De Eigen Verklaring Junioren vervangt niet het persoonlijke gesprek met de introducé/aspirant, maar
biedt slechts een ondersteuning daarvoor. Het persoonlijke gesprek blijft de kern van de beoordeling;
u wordt als bestuurder of jeugdtrainer geacht een goed beeld te krijgen van de achtergronden van
een introducé/aspirant, als ook van diens motieven om te kiezen voor de schietsport.

Instructie voor het afnemen van de Eigen Verklaring
 De Eigen Verklaring wordt afgenomen op de schietvereniging, in bijzijn van een bestuurslid of
jeugdtrainer.
 Laat de introducé/aspirant plaatsnemen in een rustige ruimte, waar jullie niet gestoord kunnen
worden.
 Leg uit dat aan ieder nieuw junior‐lid de Eigen Verklaring wordt voorgelegd. Benadruk het belang
van eerlijk invullen, en laat weten dat een “ja” niet meteen hoeft te betekenen dat hij/zij geen lid
kan worden.
 Blijf in de buurt om vragen te kunnen beantwoorden. Observeer eventuele spanning of twijfel
tijdens het invullen.
 Neem na het invullen en ondertekenen, de tijd om in gesprek te komen met de
introducé/aspirant, over diens achtergronden en motieven. Diep een eventuele “ja” op de Eigen
Verklaring verder uit.
 Leg belangrijke uitspraken of feitelijke gegevens van de introducé/aspirant schriftelijk vast, zodat
u hierop later kunt terugkomen.
 Geef de door de junior ingevulde lijst mee aan de introducé/aspirant, zodat de ouders of
verzorgers het tweede deel van de vragen kunnen invullen en het formulier ondertekenen of laat
de ouders/verzorgers dat ter plekke doen.

Wat te doen bij een “ja”?
Stap 1: Onderzoek
Bij een bevestigend antwoord is het van belang om door te vragen, zodat u weet wat de
introducé/aspirant precies bedoelt met zijn/haar antwoord. Eventueel kunt u de ouders of verzorgers
raadplegen. Leg de informatie schriftelijk vast.
Stap 2: Overleg
Leg uw bevindingen voor aan de andere bestuursleden, en overleg bij twijfel met de KNSA.
Stap 3: Bespreking
Bespreek uw bevindingen met de introducé/aspirant. Geef hem/haar de gelegenheid om te reageren
en eigen informatie aan te dragen, bijvoorbeeld een brief van zijn/haar huisarts of eventueel
zijn/haar behandelaar.
Stap 4: Taxatie
Maak op basis van de informatie die u ter beschikking staat, een inschatting of een
introducé/aspirant geschikt is om de schietsport te beoefenen. Betrek de andere bestuursleden bij
uw inschatting. Bij twijfel kunt u advies inwinnen bij de KNSA.
Stap 5: Besluiten
Deel de introducé/aspirant uw oordeel mede. Als u besluit om hem/haar uit te sluiten van het junior‐
lidmaatschap, is het beter om de toelatingsprocedure zo snel mogelijk af te breken.

