
 
 
 

Editie Maart 2021 
 

 
 

1/3 

 

 

Hallo leden, beste schutters, 

 

Voor jullie ligt de nieuwsbrief van maart 2021. De inhoud is: 

1) Buitenschieten mogelijk 

2) 2de container geplaatst 

3) Brandblussers opgehangen. 

 

 

1) Buitenschieten mogelijk ! 
Het belangrijkste eerst. Buitenschieten is onder voorwaarden weer mogelijk.  Er is overleg 
geweest met UVV en de gemeente en we kunnen in maart op de zondagen van 12.00 – 15.00 
weer op ons buitenveld schieten. 

Uiteraard gelden hier de actuele coronaregels. Deze zijn op een detail na hetzelfde als de 
regels die in de 2020 van kracht waren. Deze regels zijn: 
- Er wordt een corona coördinator aangesteld die aanspreekpunt is.  Dat kan elk    
  wikkelkeurig lid zijn.  Ook mag deze per week verschillen.  Je opgeven als corona  
  coördinator kan door dit aan te geven in de Alliance info app.  De corona coördinator  
  houdt bij wie er aanwezig is, zie volgend punt en geeft uitleg over de geldende corona 
  regels.  
- Er wordt bijgehouden wie er op welke dag aanwezig was. De wijze waarop dit gebeurd is  
  vrij. Bijvoorbeeld per app of handgeschreven lijst. 
- Vooraf aanmelden, waarbij geldt vol = vol 
- Max. 2 personen per baan. Tussen banen min 1,5 meter afstand 
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- Zelf eigen kast / bok plaatsen.  Materiaal staat in de container.  De code voor de sleutel  
  wordt aan de corona coördinator verstrekt. 
- Plaats EHBO koffer aan de schietlijn.  
- Houd je verder aan de gelden corona regels. Zie ook: 
  https://www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten/ 
- Als er geen problemen zijn zal er bekeken worden om de data en tijdstippen uit te  
  breiden.  
- Zet aan de rand van het schietveld een paar pionnen weg + paal met bord zodat zichtbaar   
   is dat er geschoten wordt. 
-  En als laatste: Veel schietplezier. 
 

2)  2de container geplaatst 

Er is naast de bestaande container een 2de container geplaatst. Dit om beter het 
buitenschieten te kunnen faciliteren. Dank aan de leden die dit mogelijk hebben gemaakt. 
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3) Brandblussers opgehangen. 

Hoewel we nog niet binnen kunnen schieten is er nog wel onderhoud aan de schiethal 
gepleegd. Er zijn een 4-tal brandblusser  opgehangen . 

  
 

 

Met sportieve groet, 

Het bestuur; Frans Willem / René / Frank / Maichel / Jan. 

 


