
PROTOCOL HASV 
1. Algemeen 

a. Nieuwsbrief 
Onderstaande procedure zal in ingekorte versie in een nieuwsbrief worden gezet en 
worden toegezonden aan de leden 

b. Website 
Onderstaande procedure zal op de website worden gezet  

c. Enquête onder leden mbt: 
a. Wie wel of niet gaan komen 
b. Competities 2020 afblazen 

d. Baancommandant wordt door verenigingsverlofhouder aangestuurd en opereert uit 
naam van de verenigingsverlofhouder. 

e. Welke discipline kunnen worden geschoten: 
a. KKG 
b. KKP 
c. KKK 
d. LP 
e. LG 
f. Zwaar kaliber pistool 
g. Historische wapens (zwartkruit) 

f. Welke discipline kunnen niet worden geschoten: 
a. Dynamische schietdisciplines: 

g. Gebruik verenigingswapens: 
Het gebruik van verenigingswapens zal worden toegestaan met in achtneming van 
de wijze van uitgifte en inname zoals onder punt 2b is omschreven. 

h. Eigen wapen gebruik: 
De schutters zijn vrij om deze te gebruiken op hun eigen wijze. Schutters dienen 
hun eigen brillen en gehoorbeschermers mee te nemen, i.v.m. hygiëne kan de 
vereniging deze niet ter beschikking stellen. Zonodig zijn er verpakte 
gehoorbeschermers bij de balie te koop. 

i. Verplichtingen leden 
a. Bij het binnenkomen van de accommodatie houdt iedereen 1,5 meter 

afstand van elkaar, dit doen we nu ook al in het dagelijkse leven 
b. Bij aanwezigheid in de kantine zullen de leden de 1,5 meter afstand tot 

elkaar in acht blijven nemen. 
c. De leden zullen zoveel mogelijk zelf moeten voorzien in gehoor- en 

gezichtsbescherming. 
d. Voor en na het schieten verplicht handen wassen (20 seconden 

procedure).  
e. Slechts 1 lid naar het toilet, lid laat weten wanneer hij naar het toilet gaat. 

Uiteraard wordt hier gebruik gemaakt van papieren handdoekjes. 
j. Voorzieningen 

a. Desinfecterende middelen en handschoenen 
b. Afscherming in de vorm van perspex-glas of doorzichtig plastic t.p.v.: 

1. Balie 
2. Bar 

c. Afstandsstrepen t.p.v. 
1. Balie 
2. Bar 

d. Géén extra afscheiding t.p.v. schietstanden. Huidige schotten voldoen 
e. Bar uitgifte koffie en/of thee 



f. Koelkast: dranken 
g. Toiletten 

k. Indeling kantine: 
a. Tafel en stoelen zodanig dat 1,5 meter afstand is gegarandeerd 
b. Barkrukken op 1,5 meter-afstand 
c. Maximaal aantal 15 personen excl. baliemedewerker 

l. Controle op aantallen bezoekers/aanwezigen 
m. Schoonmaak 

a. Desinfecterende middelen 
b. Tussentijdse schoonmaak 
c. Banen na afloop 
d. Bar na sluiting 
e. Toiletten 
f. Verenigingsgebouw 

n. Introducées 
Er worden geen introducees uitgenodigd tijdens de coronamaatregelen, 
dit omdat er met 1,5 meter afstand geen veiligheid kan worden gegarandeerd. 

o. Cursussen 
Er zullen gedurende de tijd dat deze maatregelen van kracht zijn en de overheid 
hierin geen verdere versoepelingen heeft afgekondigd geen cursussen kunnen 
plaatsvinden. 

p. Introductieavonden 
Er zullen gedurende de tijd dat deze maatregelen van kracht zijn en de overheid 
hierin geen verdere versoepelingen heeft afgekondigd geen introductieavonden of 
feestelijke avonden kunnen plaatsvinden. 
 

2. Bezetting tijdens schietavonden 
a. Balie: uitgifte munitie, schietkaarten en deelname interne competitie; de balie is 

geopend van 20.00uur – 21.00uur. 
De balie wordt bezet door een aangewezen c.q. gedelegeerd bestuurslid. Deze 
maakt gebruik van handschoenen: 
1. Munitie wordt uitgegeven door dit bestuurslid. Er wordt geen overgebleven  
   munitie bewaard, deze dient volledig te worden verschoten. 
2. Verzorgt competitieformulieren met bijbehorende schietkaarten  
3. Dit bestuurslid tekent ook de gemaakte schietbeurt af (dit gebeurt al op  
   deze wijze) 
4. Betalingen: elektronisch (voorkeur) of cash (ivm corona niet) 

b. Uitgifte wapens 
De uitgifte en inname van verenigingswapens gebeurt door een baancommandant 
op de korte banen. 
1. Uitgifte handschoenen, gehoorbeschermers en brillen. 
     Bij gebruik van verenigingswapens: schutter is niet verplicht handschoenen te  
     gebruiken, indien de schutter deze wel wenst, zullen deze na het schieten  
     worden weggegooid. 
2. Schutters dienen hun eigen brillen en gehoorbeschermers mee te nemen,  
     i.v.m. hygiëne kan de vereniging deze niet ter beschikking stellen; eventueel zijn 
    verpakte gehoorbeschermers bij de balie te koop 
4. Controlelijst uitgifte wapens: 
     Baancommandant vult ook de uitgifte/inname in en zet zijn paraaf ook voor  
     de uitgave in het bijzijn van de schutter 
5. Schoonmaken wapens: 



     De baancommandant verzorgt de schoonmaak van de uit te geven wapens 
     en accessoires  
 

3. Aankomst 
a. Voor de voordeur desinfecterende middelen plaatsen 
b. Verplichting handen te ontsmetten 

 
4. Binnenkomst 

a. Pennen: reeds schoongemaakte exemplaren aanwezig; na gebruik schoonmaak 
door gebruiker 

b. Aanmelden via presentieregister 
c. Houdt 1,5 meter t.o.v. voorganger 
d. 1 lid voor de balie 

 
5. Toiletbezoek 

Hoewel al in het algemeen deel beschreven zal ook voor het toilet bezoek gelden dat: 
slechts 1 lid naar het toilet kan. Indien niemand zich in het toilet bevindt, dient de deur, ter 
verduidelijking hiervan, op een kier te worden gezet. Uiteraard wordt hier gebruik gemaakt 
van papieren handdoekjes. De onderdelen van de toiletruimte, welke zijn aangeraakt, 
dienen te worden gedesinfecteerd. 
  

6. Bardiensten en openingstijden 
De leden kunnen zelf bij de bar koffie en/of thee inschenken, dranken kunnen door de 
leden zelf uit de koelkast worden gehaald, echter slechts één persoon tegelijk bij de bar of 
koelkast. 
Op een centrale plaats in de kantine, staat een vuilnisbak voor weggooien van de bekers 
en blikjes. 

 


