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Corona protocol KSvdV Versie 27-6-2020 

Het kabinet heeft besloten de aangekondigde versoepeling nog verder door te voeren, zodanig dat 
tijdens sportbeoefening – en dus ook tijdens schietsportbeoefening – geen 1,5 meter meer in acht 
genomen hoeft te worden. Die 1,5 meter afstand geldt nog wel vóór en na het sporten, dus: in 
kleedkamers, de kantine, de wapenkamer, enzovoorts. 
In de kantine/zaal/bar gelden de Horeca protocollen. 

Online baan reserveren: 

Het is noodzakelijk dat een schutter online een baan reserveert. Zonder reservering geen toegang tot 
de baan.  
Reserveren kan via onze website: https://ksvdv.nl 

Iedereen heeft een gebruikersnaam en wachtwoord. 
Log in en ga naar de pagina reserveren en volg de instructies. 

 Je kunt/mag 1 sessie per dag en maximaal 2 sessies van tevoren te plannen in een week.  
 Schutters dienen 15 minuten voor de gereserveerde tijd aanwezig te zijn in de zaal. Niet op 

afgesproken tijd aanwezig betekent niet meer schieten. Dit om onnodige bewegingen te 
voorkomen. 

Aankomst/aanmelden bij de Schuttershof. 

 Als ingang wordt de deur op het terras gebruikt waar je direct in de zaal komt. 
De hoofdingang alleen gebruiken om het gebouw te verlaten. 

 De schutter meldt zich aanwezig door het presentie register wat in de zaal aanwezig is te 
tekenen. Hiervoor dient je een eigen pen mee te nemen. 
 

 Vervolgens legt de schutter zijn schietregister open (met foto zichtbaar) op tafel. De 
baancommandant/griffier verzorgt de verdere aanmelding in het systeem. 

 Aan de bar wachten van tevoren is niet mogelijk. Wel mogelijkheid om consumpties af te 
halen aan de bar en alleen te nuttigen aan een tafel in de zaal. 
 

 Alleen op aanwijzing van de baancommandant/bestuurslid  begeeft een groep zich met 
inachtneming van de 1,5mtr. afstand naar de baan. 
- eerst leden met een eigen wapen, kunnen gelijk doorlopen naar de baan. 
- Voor competitieStickers/munitie/verenigingswapen eerst langs de griffier. 

Schijven worden ter beschikking gesteld en kunnen zelf gepakt worden op de baan (gratis, 
volgend jaar contributie verhoging  ). Stickers zelf plakken op het schietpunt. 

Op de baan: 
 Zodra de vorige groep schutters de baan heeft verlaten vertrekt de nieuwe groep schutters 

onder leiding van de baancommandant/bestuurslid  richting banen. 
 Er wordt geschoten in groepen van maximaal 10 personen. 
 Blijf op je schietpunt en ga niet rondlopen. 
 Je kan de baan eerder verlaten als je wil, hou je aan de loop richting. 
 Er zijn duidelijke 1-richting markeringen aangebracht. Volg deze dan ook! 
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Na het schieten. 

Reinigen: 
 Er zal reinigingsmiddel aanwezig zijn.  
 Bedieningsknoppen en panelen dienen door de schutter schoongemaakt te worden. 
 Bij gebruik van verenigingswapen deze schoonmaken (greep, kolf, wangstuk) 

 
 Bij terugkomst van de baan eventuele competitieschijven inleveren boven in de zaal en 

gestempelde schietregister ophalen. 
 

Overige. 

Beschermingsmiddelen 
 Iedereen wast zijn/haar handen bij binnenkomst. 
 Er worden geen OORKAPPEN en BRILLEN meer verstrekt door de vereniging. 

Men dient daar met ingang van heden zelf zorg voor te dragen. 
 Verenigingswapens mogen worden gebruikt. 

Bar 
 De bar gaat weer open. 
 Alleen na afloop van het schieten is er de mogelijkheid een drankje te nuttigen. Afhalen aan 

de bar nuttigen in de zaal. 
 Houd je aan de 1,5 meter regel. 
 Betalen alleen per pin en bij voorkeur contactloos. 

 Neem alleen plaats in de zaal op de daarvoor bestemde zitplaatsen. Staan je consumptie 
nuttigen is niet toegestaan. 

 Geef vrijwilligers zoals de baancommandant, bestuursleden en barpersoneel de ruimte om 
hun werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. 

 Maak zo veel mogelijk gebruik van mobiel bankieren om de rekeningen (bar en munitie) te 
betalen. Instructies zijn in het verenigingsgebouw aanwezig. 

 Voel je absoluut niet verplicht op langs te komen als je dat zelf niet wilt.  
Voor verlofhouders is het vanwege de coronacrisis tijdelijk niet verplicht om 18 schietbeurten 
per jaar te maken. 

 Kom alleen als je fit bent ! 
 Heb je verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn hoesten 

benauwdheid verhoging of koorts plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder 
neusverstopping) 

BLIJF thuis, laat je testen en ziek uit!! 

Maling hebben aan of niet navolgen van bovenstaand heeft tot gevolg dat je per direct 3 
maanden geschorst wordt. Dit klinkt streng maar een boete van vele duizenden euro's 
of sluiting zit de vereniging niet op te wachten. Daarnaast hebben we ook schutters die 
in de risicogroep vallen. 

Regels en procedures kunnen gaandeweg aangepast worden. 


