Beste Sportschutter,

Nadat alle sportverenigingen moesten sluiten is er nu het moment aangebroken dat we
weer stapje voor stapje gebruik kunnen maken van sportfaciliteiten.

Schietbaan Eric Swinkels gaat binnen de maatregelen die worden voorgeschreven vanuit
het RIVM (https://www.rivm.nl/) komende donderdag de baan weer open stellen voor
sportschutters.
De maatregelen die genomen zijn en waar u rekening mee moet houden zijn de
navolgende:
o

o

o

o

o
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U kunt alleen op de baan komen als u een afspraak daarvoor
gemaakt heeft! Om te voorkomen dat er meer mensen op de baan
komen dan de toegestane aantal is dit echt noodzakelijk. Een afspraak
maken kan via de mail: info@kleiduiven.com of telefonisch op 0031-492323453, maar uiteraard kun je na je schietbeurt gelijk de volgende
plannen (dit scheelt veel mail en bel verkeer). Het niet nakomen van een
gemaakte afspraak (deze kan tot 24 uur voor aanvang geannuleerd
worden) moet €25,-- worden afgerekend bij een volgend bezoek. Je moet
een keuze maken bij reserveren waar je wilt schieten: skeet baan, Hoge
toren, Bart Rijnen Plein, en de baan bij de ball trap (uiteraard zijn alle
machines op die baan beschikbaar). Je maakt dus je volledige rondje op
die locatie!
Toeschouwers of familie worden niet toegelaten! Om te voorkomen
dat we boven de 30 personen op het complex zijn en dat we de
sportschutters voldoende ruimte geven om te schieten.
Er kunnen alleen bekwame schutters schieten! Omdat de instructeur
niet binnen de 1,5 meter mag komen moeten de sportschutters zelfstandig
kunnen schieten. Dit is ter beoordeling van de baanhouder/instructeurs.
We hopen natuurlijk dat de beginnende schutter zo spoedig mogelijk ook
weer aan de slag kan op de baan, zoals het zich nu aan laat zien zal dat
begin juni worden (onder voorbehoud van de overheid uiteraard)
De horeca is gesloten, en in het clubhuis is een eenrichtingsroute
ingesteld. Er kunnen dus geen etenswaren of drinken besteld worden. Het
nuttigen van zelf meegenomen eten en drinken is ook niet toegestaan op
de baan en in het clubhuis. Dit omdat het verblijf op de baan beperkt moet
blijven tot de schietsportactiviteit. Zie voor meer informatie de site van de
KNSA (https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2020/schietsportverenigingenmet-buitenbanen-weer-open/) Waarschijnlijk gaat dit per 30 mei
veranderen, hou hiervoor de site van de schietbaan in de gaten.
Extra openstelling van de baan. Om toch zo veel als mogelijk
sportschutters in gelegenheid te stellen om te kunnen schieten is er
voorlopig op vrijdagmiddag een extra mogelijkheid. (van 13:00 tot 19:00
uur). Daarnaast is de schietbaan in gesprek met de gemeente om
Hemelvaartsdag (21-05) en de beide Pinksterdagen (31-05 en 1-06)
open te gaan. Volg voor meer info de site van de schietbaan:
https://kleiduiven.com/schieten-tijdens-corona/ (deze link brengt u gelijk
naar het hoofdstuk corona maatregelen op de site van de schietbaan)
Koop Lokaal. Tot nader order is het alleen toegestaan om munitie te
gebruiken die is aangeschaft bij schietbaan Eric Swinkels.
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Help elkaar, met het naleven van de aanwijzingen maar ook met het
informeren van elkaar. (we hebben veel emailadressen maar wellicht kent
u nog iemand die niet over email beschikt en lid is, deel dan deze
informatie aub)

We hopen met zijn allen dat we snel weer terug kunnen keren naar onze normale gang
van zaken op de baan.

Namens het bestuur en schietbaan Eric Swinkels,

Met vriendelijke groet
Jos van den Akker
secretaris

