
Corona-protocol SV Juliana  

Naast de maatregelen die het Bestuur van SV Juliana treft, vragen we je aandacht voor 
het volgende. Wij zullen er voor zorgen dat je vanaf 1 juli 2020 weer veilig de schiet-
hobby kunt beoefenen.  

Wat wij daarbij van je vragen is om: 

• 1,5 meter afstand van elkaar te houden; 

• zoveel mogelijk rekening met elkaar te houden; 

• de gereserveerde schiettijden te respecteren; 

• een kwartier vóór aanvang van de gereserveerde tijd naar de vereniging te 
komen; 

• bij binnenkomst van de kantine de handen te desinfecteren; 

• de wapens neer te leggen op de daarvoor bestemde tafel in de kantine; 

• het schietboekje bij het Kaartenbureau af te geven;  

• je naam, evenals je telefoonnummer (beide vereist door RIVM) door te geven aan 
de functionaris op het Kaartenbureau, die zal zorgen voor inschrijving in het 
Presentieregister; 

• bij het Kaartenbureau te melden hoeveel schietkaarten je wilt hebben; 

• om de schietkaarten vooraf contant gepast te betalen in de kas bij het 
Kaartenbureau; een KKG-schietkaart kost € 0,15, een GKG-schietkaart kost 
€ 0,25, neem dus voldoende gepast contant geld mee, er kan op de vereniging 
geen geld gewisseld worden; 

• bij het Kaartenbureau te melden of je munitie wilt hebben; dit bedrag ook graag 
contant betalen in de kas bij het Kaartenbureau; het Kaartenbureau zal er voor 
zorgen dat deze munitie voor je klaar ligt, op het moment dat je de baan op gaat; 

• vervolgens te wachten in de kantine, totdat je een seintje krijgt van het 
Kaartenbureau dat je de baan op mag; 

• als je de baan op mag, bij het Kaartenbureau je schietkaarten, en eventueel 
munitie, mee te nemen en alleen de baan op te gaan; daarbij moet je er voor 
zorgen dat je voldoende afstand houdt van de in de kantine en op de schietbaan 
aanwezige personen; 

• vóór het betreden van de schietbaan bij het Kaartenbureau de handen te 
desinfecteren; 

• als je op de schietbaan komt, de handen wéér te desinfecteren; 

• je te houden aan de voor jou gereserveerde schiettijd van 30 minuten; 

• na afloop de afstandsbediening van het kaartentransport te desinfecteren en de 
baan op te ruimen; dit betekent munitie opruimen in de blauwe bak en 
schietkaarten in de prullenbak;  

• vóór het verlaten van de schietbaan de handen te desinfecteren; 

• als je de kantine binnenkomt, de handen weer te desinfecteren bij het 
Kaartenbureau; 

• eventuele wedstrijdkaarten bij het Kaartenbureau in te leveren; dit kan pas weer 
vanaf 1 september 2020; 

• in de kantine de ingepakte wapens neer te leggen op de daarvoor bestemde tafel; 



• indien je wat wil drinken/eten, bij de bar je bestelling te doen en vóór vertrek af 
te rekenen bij de bar en gepast te betalen in de daarvoor bestemde kas; je moet 
er  zelf voor zorgen dat je voldoende wisselgeld hebt; er is geen gelegenheid om 
geld te wisselen; 

• vervolgens plaats te nemen aan de bar of aan de tafels in de kantine en 
voldoende afstand van elkaar te houden;  

• bij je verblijf in de kantine rekening te houden met andere leden die ná het 
schieten ook gebruik willen maken van de kantine; als het te druk wordt in de 
kantine, wordt het tijd om te vertrekken; 

• om te allen tijde de aanwijzingen van het Bestuur of de daartoe aangewezen 
functionarissen bij het Kaartenbureau, op de schietbaan of aan de bar, op te 
volgen. 

 


