Sinds 1 juli werden de regels versoepeld. Dat hebben jullie vernomen via onze
vorige brief. Geen reserveringen meer en oude openingsdata zijn terug (zie
website)
Ik wil toch wel even herhalen wat onze regels zijn en die zijn nog steeds van
toepassing.
Iedereen die binnenkomt op ons terrein is voorzien van mondmasker
handschoenen
en
bril.
Op de vuurwapenstanden blijven de oog- en oorbescherming natuurlijk,
zoals altijd verplicht !!!!

Voor vuurwapengebuikers
ingang langs de kelder als het licht op groen staat. Rood is verbod en teken dat
alle 10 banen bezet zijn. Dus buiten wachten op groen licht. Geen licht aan is
ook verbod.
Eens binnen, handen ontsmetten, handschoenen aan en masker op.
Uw schietboekje is vooraf ingevuld op uitzondering van stempel en
handtekening verantwoordelijke.
Inschrijven in het boek is nog steeds aan de standverantwoordelijke.
Het verhaal over de 30 minuten schieten is enkel van toepassing als er veel
schutters zijn, dus is er niemand wachtende, kan je doorschieten.
Verantwoordelijke kan ja, na 30 minuten schieten, roepen. Na het schieten,
graag iedereen naar buiten via de nooduitgang. Trap wordt niet gebruikt. Staat
je voertuig binnen de omheining, mogen de wapens in je voertuig. Anders in de
kasten.

De trap zal enkel gebruikt worden door de dienstdoenden

Voor luchtwapengebruikers
ingang en inschrijving in de kantine. Masker op voor het binnengaan.

Ontsmetten van de handen aan de toog, daarna handschoenen aan.
Luchtschutters schrijven zich in aan de toog en lenen daar ook een
luchtpistool.Luchtgeweren worden niet uitgeleend. Kantineverantwoordelijke
kan luchtbussen onder laten vullen. Loodjes vragen aan de
kantineverantwoordelijke. Deze zal de inkomsten hiervan noteren op de
voorbestemde bladen.

De trap zal enkel gebruikt worden door de dienstdoenden

EXTRA aandacht
Wij delen geen mondmaskers meer uit of handschoenen.
Dit is uw verantwoordelijkheid. Niet bij, sorry maar niet binnen.
De kantine is toegankelijk mits drager van je masker. Tooghangen mag niet. U
kan plaats nemen aan de tafels mits in achtneming van de 1,50 meter regel.
Er staan tafels en stoelen om buiten te plaatsen. Dat kan, maar zet ze nadien
terug en ruim op wat nodig is.
Onze poetsploeg, verantwoordelijken zijn vrijwilligers, geen gedwongen…… en
als ze hun werk goed doen, kan je deze appreciatie tonen met een drankje in
deze tijden.
Dienstdoenden graag streng toezicht en opstellen veiligheidsverslag bij
inbreuken.

Er zijn veel nieuwe leden, een cursus dringt zich op maar deze tijden zijn niet
bepaald gunstig voor een volledige dag cursus. We wachten dus af.
Bij vragen: 0485/754129
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