Nieuwsbrief
Schietsportvereniging
de Burgerwacht

Beste Collega-Schutters,

16 oktober 2020

Het aantal coronabesmettingen in ons land loopt sterk op. Onze
overheid zag zich hierdoor gedwongen de maatregelen om het
coronavirus in te dammen aan te scherpen.
Helaas raken die maatregelen onze schietsport ook. Als gevolg van de maatregelen heeft de
KNSA besloten dat het organiseren van KNSA-wedstrijden niet meer is toegestaan.
De wedstrijd AK D2 Meesterkaart Licht/Zwaar afd. Veluwe/Noord-Flevoland, welke gepland
stond voor 16 en 17-10-2020, hebben wij dan ook moeten annuleren.
De KNSA en wij zijn echter blij dat de individuele schutter nog zijn training/competitie-series
op de binnenbanen mag blijven schieten. Natuurlijk onder de strenge corona-voorwaarden.
Navraag bij enkele leden van onze vereniging heeft ertoe geleid dat het bestuur, na
zorgvuldig overleg, het erover eens is geworden u deze mogelijkheid niet te willen ontnemen.
Wij willen de vereniging dan ook openhouden voor de individuele schietsportbeoefening.
De veiligheid van al onze leden staat hierbij voorop. We nemen de preventieve
adviezen/maatregelen van de KNSA en het RIVM hierover dan ook over en zullen proberen
u een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. Echter het risico op een besmetting kunnen wij
natuurlijk nooit uitsluiten. We willen in dit verband dan ook wijzen op uw eigen
verantwoording en dat uw komst naar de vereniging geheel voor eigen risico is. Uw
aanwezigheid is volledig gebaseerd op vrijwilligheid.
Wanneer u door uw leeftijd of andere omstandigheden tot een risicogroep behoort raden wij
u aan, uzelf te laten vrijwaren van vrijwilligersdiensten. We hebben er, als u ingeroosterd
bent voor een bepaalde taak, volledig begrip voor wanneer u hiervoor niet wilt komen in deze
tijd. Doe dit dan ook beslist niet. Laat het ons dan weten en we passen er een mouw aan.
Verder willen wij dringend aandacht voor het volgende:
Allereerst willen wij u verzoeken om niet naar de vereniging te komen als u een of meer
van de onderstaande vragen met "ja" moet beantwoorden.
- heeft u klachten als hoesten, verkoudheid, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- of
smaakverlies?
- heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid?
- Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?

- heeft u huisgenoten/gezinslid met het coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 dagen
contact met hem/haar gehad?
- Bent u in quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het
coronavirus is vastgesteld?

Het schieten kan plaatsvinden op de volgende manier:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een baan en tijdblok reserveren op de website.
Bij aankomst dient u zich aan te melden bij de inschrijftafel die in de gang staat.
Wij vragen u uw naam te noteren en uw handen goed te reinigen, een
desinfectiemiddel om uw handen te reinigen is aanwezig.
Via de gang naar het telbureau, in laten schrijven in het NSR.
Schieten op de door u gereserveerde baan.
Verenigingswapens en kaarten inleveren bij de baancommandant op de baan.
Daar vindt ook de reiniging van het wapen plaats voor het de kluis in gaat.
Via de blauwe klapdeuren de schietbaan verlaten en via de kantine, door de
terrasdeuren het gebouw verlaten.
Niet in de kantine blijven.

Denk aan de voorgeschreven anderhalve meter maatregel.

Het gebruik van een mondkapje stellen wij verplicht in het hele gebouw.
Draag die mondkapjes gewoon. Ook in verband met solidariteit naar de schutters toe die zich
onveilig voelen zonder mondkapjes. Alleen tijdens het schieten hoeft het mondkapje op het
schietpunt niet gedragen te worden.
Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar en volg de routebewijzering in het pand.
Bovengenoemd pakket aan noodzakelijke maatregelen waarvan een deel al eerder geldig
was gaat per direct in.
Wij hopen dat de situatie waarin wij ons allen bevinden snel beter zal worden en we hopen
dat bij naleving van de regels iedereen kan genieten van de sport en bovenal gezond blijft.
Mochten er bij u nog vragen zijn neem dan gerust contact op.
Met vriendelijke groet,
Namens uw bestuur,
Ruud van Soest
Voorzitter SV de Burgerwacht

