Coronaprotocol vanaf 05-06-2021
Basisregels voor iedereen:
•
•

Desinfecteer je handen iedere keer bij binnenkomst in de schiethal.
Bij klachten die corona gerelateerd kunnen zijn blijf je thuis, en laat je eventueel testen.
Ben je 24 uur klachtenvrij, dan ben je weer welkom op de vereniging.

Jeugd tot en met 17 jaar
•
•

Gezamenlijk sporten binnen (schiethal) en buiten (veld) toegestaan, 1,5 meter afstand
houden niet verplicht, wel 1,5 afstand houden bij leden vanaf 18 jaar.
Er is geen publiek toegestaan.

Vanaf 18 jaar
•
•

•

Buiten (veld): gezamenlijk sporten toegestaan, 1,5 meter afstand houden tot elkaar.
Volwassenen mogen met maximaal 50 personen samen sporten, dit is exclusief jeugdleden
tot en met 17 jaar.
Binnen (schiethal): sporten met maximaal 20 personen in de schiethal, (exclusief trainers,
bestuursleden, barmedewerkers), 4 schutters per baan. Er mag training worden gegeven.
Neem je niet deel aan de sportactiviteit, dus je schiet niet, je wacht niet om pijlen te halen of
je geeft geen training, dan ben je verplicht een mondkapje te dragen.
Je naam en datum bij binnenkomst achterlaten op het registratie formulier, dit is verplicht !!!
Ook moet je akkoord zijn met de gezondheidscheck.
Er is geen publiek toegestaan.

Bar / kantine
•
•
•
•
•

De bar/kantine is open tijdens de openingstijden van het clubgebouw.
Bestel je hapje en/of drankje en ga dan naar buiten en wacht tot je geroepen wordt.
Het is niet toegestaan om je hapje/drankje binnen in de kantine te nuttigen, dus buiten
nuttigen (ook bij slecht weer), denk wel aan de anderhalve meter afstand tot elkaar.
Je bent verplicht om bij het bestellen binnen in de kantine een mondkapje te dragen.
Barmedewerkers mogen een mondkapje dragen maar is niet verplicht.

Openingstijden clubgebouw
•
•
•
•

•

Woensdag van 19:00 tot 20:30 jeugd 13 t/m 17 jaar.
Volwassen schutters zijn welkom maar kunnen niet schieten.
Woensdag van 20:30 tot 22:00 Volwassenen.
Vrijdag van 19:00 tot 20:30 jeugd 8 t/m 12 jaar.
Volwassen schutters zijn welkom maar kunnen niet schieten.
Vrijdag van 20:30 tot 23:00 volwassenen.
De bar is vanaf 22:00 gesloten
Mocht het zo zijn dat er nagenoeg geen schutters zijn dan wordt het clubgebouw in
combinatie met de bar ook om 22:00 gesloten.
Zondag 13:00 tot 16:00 jeugd en volwassenen.

