
Bestuur mededeling  

Geachte lid, 

Vanaf 1 juli a.s. gaat de schietvereniging (onder voorbehoud) weer open.  

Dit betekent dat je weer van harte welkom bent om op de oorspronkelijke schietavonden en –

tijden langs te komen om de sport te beoefenen.  

Deze openingstijden zijn te vinden op de website: klik hier 

Daarnaast is het ook toegestaan om gebruik te maken van de kantine. 

Aan deze openstelling zitten echter wel wat regels verbonden, in verband met preventie van 

het coronavirus.  

Elk lid wordt geacht deze regels te kennen en zich hier natuurlijk ook aan te houden.  

Ook zijn alle overige regels, zoals opgesteld door het RIVM en de overheid, van toepassing 

binnen het verenigingsgebouw. 

Anti-corona maatregelen S.V. Wilhelm Tell 

Voor je naar de vereniging komt. 

• Laat aan het telbureau weten dat je wil komen schieten. 

Het telbureau zal hier zelf invulling aangeven over hoe er contact kan worden 

opgenomen.  

Betreden van het gebouw: 

• Loop de vragen op de triage-poster KNSA (zie pdf) zelf na. Kom alleen langs als je 

alle vragen met “NEE” kunt beantwoorden. De vragen kunnen bij binnenkomst door 

het aanwezige personeel opnieuw worden gesteld. 

• Ontsmet bij binnenkomst je handen. Hiervoor is onderaan de trap een handpompje met 

desinfecterend middel aanwezig. 

• Introducés en andere niet-leden zijn verplicht om zich vooraf aan te melden (ook als 

deze door een lid worden vergezeld), in verband met de capaciteit van het 

verenigingsgebouw. Aanmelden kan telefonisch of via e-mail; contactinformatie is te 

vinden op de website. Ook zij zullen de gezondheidsvragen moeten beantwoorden. 

• Het is mogelijk om in overleg met het dienstdoend personeel een schietpunt te 

reserveren. Dit in verband met het verminderd aantal schietpunten en om eventuele 

wachtrijen te voorkomen. 

Op de schietbaan 

• Er zijn maximaal drie personen inclusief de baancommandant tegelijk op de 

schietbaan aanwezig.  

Dit wordt bijgehouden door de baancommandant. 

• Er wordt alleen gebruik gemaakt van schietbaan 2 en 5.  

• Geef elkaar de ruimte: haal niet tegelijkertijd een wapen uit dezelfde kluis, blijf zo 

veel mogelijk op je eigen schietpunt en loop met gepaste afstand om elkaar heen. 

• Gebruik alleen je eigen munitie, of de munitie die aan jou persoonlijk is overhandigd 

door het uitgiftebureau. 

http://svwilhelmtell.nl/Algemeen/#openingstijden
http://svwilhelmtell.nl/wp-content/uploads/2020/06/triage-vragen.pdf


• Ontsmet verenigingswapens en statieven na gebruik met het aanwezige 

desinfecterende middel en een doekje. Let hierbij voornamelijk op de handgrepen, 

grendel en/of kolf. 

Maatregels Visueel gehandicapten 

• De begeleider (tevens baancommandant) draagt beschermende middelen (mondkapje 

en handschoenen) omdat tijdens de begeleiding de 1.5meter niet altijd te waarborgen 

is, de vereniging draagt zorg voor deze middelen. 

• De begeleider is er voor verantwoordelijk om de schutters te helpen zodat de 

maatregelen worden nageleefd. 

Overige maatregels 

• Neem alleen plaats in de kantine op de daarvoor bestemde zitplaatsen. 

• Mits je jouw schietregister alleen bij S.V. Wilhelm Tell gebruikt, lever je deze bij 

aanvang van het seizoen in bij het telbureau om zo veel mogelijk fysiek contact te 

vermijden. Het register wordt hier voor je bewaard en bijgehouden. 

• Geef vrijwilligers zoals de baancommandant, het telbureau 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. 

• De vereniging is verplicht om bij een corona uitbraak gegevens te delen van de leden 

die aanwezig zijn geweest op de avond dat een besmet lid er ook was, het gaat hier 

uitsluitend om naam en telefoonnummer zodat de GGD met deze personen contact kan 

opnemen. 

Maatregels voor vrijwilligers (bar, telbureau, baancommandant) 

• Medische gegevens van de leden worden NIET door de vereniging bewaard of 

gepubliceerd. 

• Zorg voor een methode voor de leden om contact op te kunnen nemen zodat er bekend 

is wie en hoeveel leden er tegelijk binnen zijn. 

Hierdoor is het mogelijk om schutters in tijden in te delen wanneer zei de schietbaan 

kunnen betreden. 

• Open bij binnenkomst de achterdeur en zet de ventilatie aan, zowel in de kantine als 

op de schietbaan. Deze worden pas teneinde van de avond weer dicht/uit gedaan. 

• Er is maximaal één persoon tegelijk aangesteld voor bardienst. 

• Er is maximaal één persoon tegelijk aangesteld als baancommandant. 

• Er is maximaal één persoon tegelijk aangesteld voor het telbureau. 

• Deurklinken, knoppen, schakelaars en overige aanraakvlakken worden meerdere 

malen per schietavond schoongemaakt, door een door het bestuur aangewezen 

persoon. 

Mocht je vragen of zorgen hebben over het coronabeleid van de schietvereniging, aarzel dan 

niet om contact op te nemen met het bestuur. 

Deze informatie is ook terug te vinden op de website https://svwilhelmtell.nl/corona 

https://svwilhelmtell.nl/corona

