.G. VZW GEDRAGSCODE

20-8-2020

Gedragscode
Algemeen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bij symptomen van ziekte of koorts blijft u thuis!!
Hoest of nies in u elleboog.
Houdt u aan de sociale afstandsregels.
Geen kussen, knuffels of handen geven.
Dragen mondmasker verplicht in de schietstanden en put 75m.
(afstand van 1,5m is niet overal mogelijk)
Reservatie verplicht.
Annuleer indien u niet kunt komen.
Maximaal 3 op elkaar volgende schietschietsessie van 20 minuten per schietstand per dag.
(vanaf 1 september 2020)
Bij voorkeur gebruik uw eigen pen voor het invullen van register en sportschuttersboekje.
Schutter kaliber .22 reserveer zoveel mogelijk vanaf 22u.00 Deze schietsessies zijn enkel
voor .22 schutters
Volg de instructies van de baanmeester.
Uitleen gildewapens is mogelijk. Reinig na gebruik de aanraakpunten aub. (Kaakstuk, kolf,
handgreep, grendel, slede, lader)
Kaarten worden enkel per 10 stuks verkocht.
Begeleiden van een bezoeker met dagkaarten of beginnende schutter kan mits dragen van
mondmasker en naleven afstandsregel.
Weest solidair met u mede schutters.
Wij rekenen op uw burgerzin.

Parking:
✓
✓
✓
✓

Houdt voldoende afstand bij het parkeren.
Dragen mondmasker verplicht.
Begroet elkaar enkel formeel.
Hou u aan de sociale afstandsregels

75m stand:
✓ Wees op tijd! Biedt u aan 5 minuten voor start schietsessie.
✓ Bij het bestreden van de schietstand draagt u verplicht een mondmasker en ontsmet uw
handen. Ontsmettingsgel op schapje links bij het binnenkomen.
✓ Meldt u aan, zonder wapen, bij de baanmeester en vul het register in. (Naam, Voornaam,
Categorie, Kaliber, startuur schietsessie) Doe dit bij voorkeur met uw eigen pen.
✓ Verlaat de schietstand en wacht buiten, in uw wagen of de bar tot de baanmeester u roept.
✓ Maximum 1 persoon in lokaal baanmeester. Er kan 1 persoon wachten in de wachtruimte,
anders even buiten wachten.
✓ Buiten wacht u met mondmasker en inachtname van de sociale afstandsregels, tot u wordt
binnengelaten en aan uw schietsessie kunt starten.
✓ Ontsmet de handen en ga direct naar uw baan. Reinig voor uzelf, voor en na uw schietsessie
tafel, stoel, bedieningspaneel.
✓ Niet rechtstreeks op het bedieningspaneel sprayen, maar eerst op een doekje of gebruik een
wattenstaafje voor bediening toetsen.
✓ Maximum 1 schutter per baan. Blijf op uw eigen baan!
✓ Geef geen wapens of materiaal door aan elkaar.
✓ 5 minuten voor einde van uw schietsessie geeft de baanmeester u het sein om te stoppen
en in te pakken.
✓ Houdt zelf de tijd in het oog. Iedereen moet voor het einduur van de schietsessie de stand
verlaten hebben.
Zie ommezijde
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✓ Deponeer reinigingsdoekjes en wattenstaafje in de vuilbak. Karton en kaarten op de gekende
plaatsen.
✓ Schrijf u uit op het uur dat u de stand verlaat. Doe dit bij voorkeur met eigen pen.
✓ Bij einde schietsessie, ruim eerst u schietbaan op zodat de volgende schietsessie op tijd kan
starten. Ga dan pas uw kaart verwijderen in de put.
✓ Bij het begeven naar de put dient u een mondmasker te dragen.

Put 75m.:
✓ Dragen van mondmasker is verplicht!
✓ Beperk de tijd hier. Sla in de put geen praatje met elkaar.

10m stand:
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Betreedt de stand bij aanvang van u schietsessie, met het dragen van een mondmasker.
Ontsmet uw handen en vul het register in. Bij voorkeur met eigen pen.
Spray reinigingsmiddel op een doekje om de bediening te reinigen.
Baan 2, 4, 6 en 8 zijn verwijderd voor meer afstand tussen de schutters. Houdt de tijd in het
oog!! Zorg dat u tijdig de stand kunt verlaten zodat de volgende schietsessie op tijd kan
starten.
Laat geen wapen achter in de stand maar breng dit naar uw wagen.
Heeft men u gebracht kan het wapen in de stand blijven liggen. Maar haal het pas op bij een
schietsessie wissel.
Voor aftekenen sportschuttersboekje, begeef u naar de het secretariaat via de bar. Bij het
begeven door de bar dient u om een mondmasker te dragen.
Laat de stofafzuiging draaien voor de ventilatie van de schietstand.

Bar:
✓ Bij het betreden en het zich verplaatsen door de bar (naar secretariaat, toilet, een tafel, een
bestelling te plaatsen,) is u verplicht om een mondmasker te dragen.
✓ Bij binnenkomst vindt u ontsmettingsgel en ontsmet uw handen.
✓ Pas als u zit mag u je mondmasker afdoen
✓ Alvorens u rechtstaat dient u uw mondmasker te dragen.
✓ Blijf aan u tafel zitten met maximaal 10 personen. Niet switchen tussen tafels!!
✓ Per tafel/bubbel is er slechts 1 en altijd dezelfde persoon met mondmasker die aan de toog
kan bestellen en de dranken kan afhalen.
✓ Bij naar het toilet gaan, wees hoffelijk in de gang. Is er iemand in de gang, wacht dan in het
begin, einde of toilet tot deze persoon is gepasseerd.

Op het terras gelden dezelfde bovenstaande regels.

Secretariaat:
✓
✓
✓
✓

Administratie is mogelijk
Draag een mondmasker.
Bij het zitten mag uw mondmasker af.
Maximaal 2 personen uit dezelfde bubbel in het secretariaat.

Deze richtlijnen worden door ons geëvalueerd en waar nodig aangepast.
Volg de evolutie en de richtlijnen i.v.m. het coronavirus op!
Jan Severyns
Hoofdman/Voorzitter

