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Coronamaatregelen en schietsport 

Het bestuur houdt nauwlettend de ontwikkelingen betreffende het Coronavirus in de gaten en houdt 

hierbij de richtlijnen en adviezen van overheid, het RIVM, de KNSA en het NOC*NSF aan. 

Op woensdag 6 mei 2020 zijn er door de overheid en het RIVM nieuwe maatregelen gepubliceerd in 

de strijd om het Coronavirus in Nederland onder controle te krijgen. 

Tijdens de persconferentie van 6 mei 2020 is een voorlopige routekaart gepresenteerd waarin gefa-

seerd een versoepeling van de huidige maatregelen is aangekondigd. Helaas moeten we conclude-

ren dat schietsportverenigingen met enkel binnenbanen, zoals het nu lijkt niet eerder dan 1 septem-

ber 2020 weer open zullen gaan. 

In lijn met de nieuwe maatregelen zal de vereniging naar verwachting tot 1 september 2020 ge-

sloten zijn, als we weer open mogen, zal dat waarschijnlijk slechts mogelijk zijn met in achtneming 

van strikte voorschriften die een Corona-veilige manier van onze sport garandeert. 

 

Lidmaatschapsgeld 

Waarom betalen als de vereniging gesloten is. 

Het lidmaatschapsgeld wordt dan wel per kwartaal geïnd maar zoals de meeste verenigingen hebben 

ook wij een jaarcontributie, zelfs als er midden in een jaar opgezegd wordt blijft de betaalverplichting 

bestaan. De reden daarvoor is simpel, als vereniging ben je verplicht een begroting te maken en ga 

je overeenkomsten voor langere perioden aan, e.e.a. is alleen mogelijk als er een mate van zeker-

heid betreffende de inkomsten is. 

In de huidige situatie is weliswaar de vereniging gesloten maar alle vaste lasten (gas, licht, water, 

verzekeringen, onderhoud gebouw, enz.) lopen gewoon door, daarbovenop komen dan nog de kos-

ten van dranken en koffie die weggegooid zal moet worden omdat de houdbaarheidsdatum verstre-

ken is en voor we weer open mogen zullen er ongetwijfeld ook nog kosten ontstaan om het gebouw 

Corona-veilig te maken, we zullen het lidmaatschapsgeld dus hard nodig hebben om aan alle ver-

plichtingen voor dit jaar te kunnen voldoen. 

 

Compensatieregelingen 

Helaas komt onze vereniging niet in aanmerking voor een van de huidige compensatieregelingen van 

de overheid, er is een nieuwe regeling aangekondigd waar we mogelijk aanspraak op kunnen maken 

maar zeker is dat nog niet. 

Indien er een mogelijkheid tot compensatie van het lidmaatschapsgeld is, zal dat pas veel later dui-

delijk zijn. 

 

Afdeling Korpscheftaken (Bijzondere wetten) 

Sinds 17 maart 2020 zijn de afdelingen Korpscheftaken van de Politie in verband met de coronacrisis 

gesloten. Vanaf die tijd zijn er dus ook geen aanvragen voor wapenverloven en/of bij- en afschrijvin-

gen van wapens in behandeling genomen. 

De afdelingen Korpscheftaken zullen met ingang van maandag 25 mei aanstaande de eerste werk-

zaamheden weer hervatten. Dat betekent dat gestart wordt met de aanvragen voor de bij- en afschrij-

vingen van wapens. Eerste aanvragen voor wapenverloven (voor nieuwe aanvragers) zullen pas 
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weer in behandeling worden genomen wanneer afspraken zijn gemaakt voor het, gegeven de om-

standigheden, verantwoord kunnen afleggen van een huisbezoek. 

Bij het maken van een afspraak worden verlofhouders geïnformeerd welke locatie beschikbaar is en 

welke voorzorgsmaatregelen in acht moeten worden genomen.  

 

Aantal schietbeurten. 

Het aantal benodigde schietbeurten verplicht voor het verlengen van het verlof (normaal 18) wordt 

voor dit jaar aangepast, een vast aantal is er niet maar er wordt flexibel mee omgegaan. 

 

Voorwaarden hervatten verenigingsactiviteiten. 

Als na 1 september de verenigingsactiviteiten weer hervat mogen worden zullen, volgens de nu be-

kende voorschriften, de volgende regels gaan gelden: 

 Een schietpunt moet vooraf voor een bepaalde tijd gereserveerd worden om het aantal schut-

ters te reguleren (hoe te reserveren volgt in een latere nieuwsbrief). 

 Er moet altijd 1,5 meter afstand tussen de schutters zijn (ook met tussenschot). 

 Er moet aangegeven en gemarkeerd worden waar handelingen zoals het tekenen van regis-

ters, eventueel wachtruimte, indienen van schietbeurtenboekje, enz. zal plaatsvinden. 

 Het aantal aanwezigen zal beperkt zijn tot diegenen die volgens de maatregelen toegang tot 

de accommodatie mogen hebben. 

 Er moet gemarkeerd worden waar en in welke richting gelopen mag worden. 

 Gebruik bij het beoefenen van Luchtgeweer- en/of Luchtpistool-disciplines alleen eigen munitie 

(het delen van bakjes is niet toegestaan). 

 

Kennismaking met schietsportactiviteiten 

Omdat de trainer c.q. instructeur op 1,5 meter afstand moet blijven, moet eerst met het sportwapen 

‘droog’ geoefend worden, en bij het gebruik van patronen moet het sportwapen – zo nodig – op een 

bok geplaatst worden om daarmee een veilige schietrichting af te dwingen. 

Bij de eerste introductielessen is het gebruik van vuurwapens ongewenst en wordt geadviseerd om 

uitsluitend gebruik te maken van luchtdrukwapens. 

Vanwege de voorgeschreven 1,5 meter afstand, dient de kennisoverdracht zonder fysiek contact 

met de beginnende sportschutter te geschieden. 

Wanneer munitie wordt gekocht door een sportschutter die geen eigen verlof tot het voorhanden 

hebben van een vuurwapen heeft, beperk dan het aantal in te nemen patronen. 

  

Desinfecterings plicht. 

Binnen het verenigingsgebouw zullen voorzieningen worden getroffen om de handen te kunnen des-

infecteren. 
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Er wordt erop toegezien dat iedereen die gebruik maakt van ruimtes en voorzieningen waar meerderen 

toegang tot hebben (b.v. toiletten, muntautomaat, enz.)  ook daadwerkelijk eerst de handen schoon-

maakt. 

Verder is het een verplichting dat: 

 Voordat een verenigingswapen aan een schutter wordt afgegeven dit gedesinfecteerd wordt en.   

 Als een schutter de schietstand verlaat de bediening van het schijven transport gedesinfecteerd 

wordt.. 

 

Voorwaarden sportkantine. 

Het is de verwachting dat ook de kantine per 1 september weer open mag, richtlijnen daarvoor zijn er 

nog niet maar zullen voor een groot deel overeenkomen met die in de Horeca, de 1,5 meter ruimte tus-

sen alle aanwezigen en aangegeven looproutes zullen daar zeker onderdeel van zijn. 

_______________________ 

 

 

Voor nu wensen wij alle schutters heel veel sterkte en gezondheid toe en hopen dat de trainingen zo 

spoedig mogelijk weer hervat kunnen worden. 

Het bestuur 
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