HUISHOUDELIJK REGLEMENT
GRAND PRIX NATIONAL
Lidmaatschap
Artikel 1.
1. Het lidmaatschap van de Grand Prix gaat in bij het begin van een nieuw boekjaar,
1 juni, en kan door iedere luchtschietsportvereniging aangegaan worden.
2. Als de leden van de Grand Prix een wedstrijd organiseren, dient die toegankelijk te
zijn voor zowel Luchtgeweer als Luchtpistool.
3. De contributie bedraagt € 50,- per jaar, ongeacht het aantal open wedstrijden dat de
vereniging gedurende een boekjaar organiseert.
4. De contributie voor een boekjaar dient vóór 1 oktober van dat boekjaar door de
penningmeester van de Grand Prix ontvangen te zijn, bij het niet nakomen van deze
verplichting vervalt deelname voor dat boekjaar.
5. Afmeldingen van deelname aan de Grand Prix dienen binnen te zijn, bij de secretaris
van de Grand Prix, voor 1 januari voorafgaande aan het boekjaar waarvoor deze
afmelding geldt.

Grand Prix Loterij
Artikel 2.
1. Iedere schutter verdient bij deelname aan acht Grand Prix wedstrijden binnen één
schietseizoen, één lot.
2. Voor iedere Grand Prix wedstrijd méér (dan de eerste 8) binnen datzelfde
schietseizoen, krijgt de schutter 2 loten per wedstrijd.
3. Schiet hij in dat schietseizoen ook nog een AK en/of DK, krijgt hij daarvoor 3 loten per
wedstrijd, mits wordt voldaan aan het gestelde onder punt 1.
4. Komt een schutter uit in meerdere disciplines (luchtgeweer staand, luchtgeweer
opgelegd, luchtpistool) dan geldt artikel 2, punt 1 t/m 3 voor iedere discipline apart.
5. Iedere deelnemer komt,ongeacht de mogelijkheid of hij / zij in de disciplines
luchtgeweer en luchtpistool heeft geschoten, in aanmerking voor 1 (één) prijs in de
loterij indien hij/zij niet meer dan 10 (tien) loten bezit; bij 11 (elf) tot en met 20 (twintig)
loten kan de deelnemer in aanmerking komen voor 2 (twee) prijzen, méér dan 20
(twintig) loten geeft recht op maximal 3 (drie) prijzen, met dien verstande dat er nooit
meer dan 1 (één) geldprijs kan worden gewonnen.
6. Aan de Grand Prix kunnen ook niet bij de KNSA aangesloten schutters deelnemen.
7. Het bestuur is verantwoordelijk voor het samenstellen van het prijzenpakket en,
afhankelijk van het aantal leden, de omvang en hoogte van de geldprijzen. Hierbij
draagt zij er zorg voor dat de uitkeringen uit de loterij niet onderhevig zijn aan de
bepalingen uit de Wet op de kansspelenbelasting.
8. De loterij wordt jaarlijks direct aansluitend op de algemene jaarvergadering
georganiseerd.
9. Als eerste zullen de geldprijzen in afnemende waarde worden verloot. Daarna zullen
de overige prijzen bestaande uit schietsport en overige artikelen, in afnemende
winkelwaarde, worden verloot.
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Grand Prix Klassement
Artikel 3.
1. De leden verplichten zich binnen twee weken na afloop van hun wedstrijden de
scores te doen toe komen aan de wedstrijdsecretaris. Hierin dienen minimaal de
volgende velden te worden onderscheiden: verenigingscode, vereniging,
licentienummer schutter, naam schutter en de score.
2. Eens per drie maanden zal de wedstrijdsecretaris een tussenstand, met vermelding
van de wedstrijden waar de scores zijn geschoten, opmaken en ter inzage hangen bij
een van de deelnemende verenigingen, evenals op de website van de Grandprix
National.

Grand Prix Sponsorpagina en Wedstrijdkalender
Artikel 4.
1. Ieder lid verplicht zich tot het opnemen van een sponsorpagina van de Grand Prix,
geheel en onverkort, in de uitnodigingen voor de open wedstrijd.
2. Ieder lid verplicht zich tot het opnemen van de wedstrijdkalender in de uitnodiging
voor de open wedstrijd. Hierin is een lijst opgenomen van de Grand Prix leden en,
voor zover bekend, de schietdata van de open wedstrijden.
3. De onder lid 1 en 2 genoemde pagina’s worden twee maal per jaar, te weten in juli
en, indien er relevante wijzigingen zijn, in december verstuurd aan de leden ter
opneming in de uitnodigingen.
4. De leden zijn zelf vrij te beslissen op welke plaats deze pagina’s in hun uitnodiging
worden opgenomen. Dit ontslaat hen niet van de plicht om, ingeval de uitnodiging
bestaat uit één enkele pagina, voor de Grand Prix uitingen een extra pagina op te
nemen en/of de ommezijde van de pagina te benutten.
5. De uitnodiging voor een GP-wedstrijd dient minimaal aan alle verenigingen die bij de
Grand Prix zijn aangesloten te worden toegezonden, bij voorkeur per post.
6. De organisatie van de Grand Prix is niet verantwoordelijk voor de programmering van
de diverse open wedstrijden.

Financiële huishouding
Artikel 5.
1. Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene reserve per 30 mei van enig
boekjaar maximaal € 125, - bedraagt.

Aldus vastgelegd tijdens de jaarvergadering van 23 juni 2001; aangepast op 18 juni 2005, 20
juni 2009, 19 juni 2010 en laatst aangepast op 16 juni 2012 te Wezep.
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