De RIE
Naar de Rie wordt gevraagd bij vraag 2.4 van de quickscan op de KNSA website.
Het maken van een RIE is verplicht voor alle schietverenigingen die wensen
geauditeerd te worden voor het Basis certificaat. De verplichting bestaat ui te het
feit dat men met gevaarlijke stoffen omgaat. Het kan dus zijn dat veel vragen die
in de RIE staan niet op uw vereniging van toepassing zijn maar op de verhuurder
waar u de schietbaan huurt. De verhuurder heeft hiervoor zelf een RIE voor
moeten maken en zal deze als zodanige aan vulling aan u beschikbaar stellen.
Hoe en welke RIE dient u nu dan in te vullen?
Via de onderstaande link komt u op de juiste website terecht waar u de RIE kunt
invullen.
http://instrumenten.rie.nl/nl/wos/sportrie/@@login?came_from=http%3A%2F%
2Finstrumenten.rie.nl%2Fnl%2Fwos%2Fsportrie

Vervolgens klikt u op Registreer (Staat in het rood omcirkeld)
U komt op een pagina uit waar u uw email adres invult en u kiest een
wachtwoord dat u 2 x invult. En klikt op volgende.
In het volgende scherm vult u de naam van u vereniging in en klikt op volgende
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In het volgende scherm wordt u uitgelegd hoe de RIE in zijn werk gaat. U klikt
op volgende en daar kunt u met de werkelijke RIE beginnen.
De eerste reeks vragen gaan over evenementen.
Als u die niet organiseert dan kiest u voor nee en klikt op volgende.
De volgende reeks gaan over Gebouwen en accommodaties.
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U krijgt vragen gesteld die niet van toepassing zijn op uw vereniging
U kiest dan voor Nee of niet bekend en vult in het onderste blok u commentaar
in Bijvoorbeeld: Niet Van Toepassing. Verhuurder is hier verantwoordelijk voor.

U vult alle vragen verder in dit zal wel wat tijd in beslag nemen.
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Als u alle vragen heeft ingevuld komt uit op de plan van aanpak pagina uit
En nadat u een eventuele Plan van aanpak heeft opgesteld komt u terecht op de
rapport pagina uit

Hier kunt eventuele aan vulling geven voor de rapportage.
U klikt op volgende
U komt op de volgende pagina terecht
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U vult de gegevens van uw vereniging in en klikt op volgende.
U komt dan op de laatste pagina terecht waar u de rapportage kunt downloaden
of uit printen.
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Hopelijk heeft wat aan deze uitleg, hoe u deze RIE dient in te vullen.
Hebt u nog vragen dan u altijd contact opnemen met het KNSA Bondsbureau.
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