
NIEUWSBRIEF 

Inloop dagen 

Op afspraak, 
elke eerste   
zondag van de 
maand van 
10:00 uur tot 
13:00 uur. 

 
 
 
 
Militair Pistol 

Elke eerste 
woensdag van 
de maand, van-
af 20:00 uur. 

 
 
 
 
Service Pistol 

Elke zondag van 
11:30 uur tot 
13:00 uur en 
elke derde 
woensdag van 
de maand, van-
af 20:00 uur. 

 
 
 
 
Zwartkruit 

Elke tweede 
woensdag van 
de maand, van-
af 20:00 uur. 

Juni 2020/2 

Schietsportvereniging ‘t Veen 

Facebook 

Website 

Documentatie 

Schietverenigingen met binnenbanen mogen weer open  

Met ingang van zondag 5 juli a.s. is 't Veen weer geopend. Er is een protocol (zie onder) van toepassing waar-
bij het belangrijkste voorschrift, de verplichte 1,5 meter afstand houden is. Concreet betekend dit, dat met uit-
zondering van de schietpunten, overal in het gebouw de 1,5 meter regel opgevolgd moet worden, gezien de 
“voor sommigen” zeer ernstige gevolgen na besmetting met het virus, zullen we streng toezien op navolging 
van deze regel. 
Houdt rekening met de mogelijkheid dat u het gebouw niet in mag, als alle zitplaatsen in de kantine (20) en alle 
schietpunten (19) bezet zijn, zal er buiten het gebouw gewacht moeten worden. 
 
Heeft u gezondheidsklachten, kom dan niet naar de vereniging, de toegang kan geweigerd worden. 
 
 
 
Baanreservering opgeschort 

Door nieuwe versoepeling van de maatregelen is reserveren op dit moment niet nodig en is het baanreserve-
ringssysteem buiten bedrijf gesteld. 
Indien we er niet in slagen om met de genomen maatregelingen het aantal schutters te reguleren of door nieu-
we regels vanuit de overheid dit verplicht wordt, zal het baanreserveringssysteem weer operationeel worden. 
 
 
 
Barmedewerkers!!! 

Wij zijn dringend op zoek naar barmedewerkers omdat het ondoenlijk is voor bestuursleden om bardiensten, 
bestuursdiensten en Corona begeleiding (intake) tegelijkertijd voor hun rekening te nemen. Draag ook een 
steentje aan de vereniging bij en doe méé, zoveel tijd en energie kost dat niet. Een barmedewerker is door-
gaans maar 2 uur i.p.v. 3 uur aanwezig en kan altijd tussentijds zelf ook een schietbeurt maken. Het enige wat 
je nodig hebt is een certificaat verantwoord alcohol schenken en die haal je via deze link: nocnsf.nl 
Kleine moeite en groot plezier voor de vereniging. 

 

 

Protocol Schieten in ’t Veen (m.i.v. 01-07-2020) 

 Na aanbellen aan de voordeur, wordt je, indien er vrije zitplaatsen in de kantine zijn, binnengelaten. 

 Na binnenkomst, loop binnen de looplijnen door de gang richting kantine. Zorg voor voldoende ruimte ten 
opzichte van je voorganger. 

 Op de tafel aan het einde van de gang staat een desinfecterend middel, gebruik dat om je handen te 
ontsmetten. 

 Na ontsmetten ga je verder richting kantine, ga nog niet naar binnen maar wacht voor de deur tot je naar 
binnen geroepen wordt. 

 Wordt je verzocht binnen te komen, leg dan je schietboekje op tafel en teken de presentielijst. 

 Eigen wapens gaan NIET in de wapenkamer, maar hou je net als je jas of andere eigendommen bij je. 

 Volg, binnen de looplijnen, de pijlen van de looproute, neem plaats aan een tafel of aan de bar en blijf 
daar wachten.  

 Indien nodig loop je eerst langs de muntenautomaat om munten te kopen. 

 De barmedewerker zal vragen of je wat wil drinken. Blijf zitten, het drankje wordt gebracht. Tevens kan je 
bij de barmedewerker schietkaarten bestellen, die eveneens worden gebracht. Lege bekers of flessen 
worden later opgehaald. 

 De BC komt regelmatig in de kantine om aan te geven als er schietpunten beschikbaar zijn, en verzoekt 
de eerstvolgende om naar de schietbaan te gaan. Houd afstand ten opzichte van je voorganger en loop 
naar het vrije schietpunt. (Indien je munitie wil kopen of een verenigingswapen wil ophalen, loop dan 
eerst naar het hok van de baancommandant, wacht op de daarvoor bestemde plaats en ga vervolgens 
naar je schietpunt). 

 Je eigen wapen pak je uit op het schietpunt, het meegekregen verenigingswapen ontsmet je op het 
schietpunt met de aanwezige ontsmettingsdoekjes, ontsmet ook eerst de transporteur bediening, waarna 
je schietbeurt kan beginnen. Heb je een verenigingswapen gebruikt, deze eerst ontsmetten en 
(eventueel met restant munitie) afgeven bij de BC, verlaat het pand via de nooduitgang bij de BC. 

 
 

 

https://www.facebook.com/tveenmusselkanaal/
http://www.schietvereniging-het-veen.nl/
http://www.schietvereniging-het-veen.nl/documentatie/
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/e-learning-verantwoord-alcohol-schenken
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De regeltjes in het kort 

 Bel aan en loop richting kantine. 

 Ontsmet je handen in de hal en wacht voor de kantine 

 Op verzoek, kom binnen, laat je schietboekje aftekenen en zet je naam in het presentieregister. 

 Neem plaats in kantine, (drink consumptie) en wacht. 

 BC geeft aan wanneer je naar het schietpunt kan 

 Na het schieten, langs hok BC via nooduitgang pand verlaten. 
 
 
 
Onthoud het volgende 

 Houd 1,5 meter afstand tot andere aanwezigen. 

 In de kantine blijf op je plaats zitten. 

 Hou je aan het eenrichtingsverkeer. 

 Ontsmet waar nodig met de aanwezige materialen. 

 Geef elkaar de ruimte. 
 
Het zal even wennen zijn maar gelukkig mogen we onze mooie sport weer beoefenen. 
Zolang we besmetting met het virus buiten de deur van onze vereniging weten te houden, zullen we dat 
(behoudens gedwongen door externe factoren) kunnen blijven doen. 

https://www.facebook.com/tveenmusselkanaal/
http://www.schietvereniging-het-veen.nl/
http://www.schietvereniging-het-veen.nl/documentatie/

