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Handboogschutterij Almere 
  
Postbus 30015 
1303 AA Almere-Buiten  
  
Gevestigd aan de Trekweg nr.2 te Almere-Buiten 
  
  
  
 
Coronaprotocol per 15 december 2020 
 
Uitgangspunt is het Sportprotocol van NOC*NSF (Protocol verantwoord sporten), de 
regels van de gemeente en de afgekondigde landelijke maatregelen per 15 december.  
 
Binnen accommodatie gesloten per 15 december  
Per dinsdag 15 december 2020 is het door de overheid verboden binnen te sporten. 
De schiethal is gesloten, alle reguliere trainingen en competities vervallen tot nader 
order.  
 
Buitenveld onder voorwaarden open vanaf zaterdag 19 december 10:00 uur 
Individuele leden vanaf 18 jaar met eigen materiaal die langer dan 1 jaar lid zijn of 
leden aan wie door het bestuur toestemming is verleend kunnen gebruik blijven 
maken van het buitenveld mits aan alle Corona regels wordt voldaan: 

- Blijf thuis als je ziek of verkouden bent of als iemand in je omgeving corona 
heeft of ziekteverschijnselen vertoont. 

- Voor aanvang van het schieten registreer je in de registratielijst met duidelijk 
leesbare voor en achternaam en de aankomsttijd; 

- Je houdt minimaal 1,5 meter afstand van andere aanwezigen;  
- Maximaal 2 schutters per doelpak met minimaal 1,5 meter onderlinge afstand;  
- Elke schutter schiet op een eigen blazoen dat na de training dient te worden 

meegenomen naar huis.   
- Indien er meer dan 1 schutter aanwezig is wordt 1 schutter aangewezen als 

verantwoordelijke. Deze schutter is baancommandant en tevens 
verantwoordelijk voor het handhaven van de coronaregels; 

- Bogen moeten buiten worden opgebouwd;  
- Toeschouwers of andere bezoekers zijn niet toegestaan; 
- Je komt alleen om te schieten; na het schieten verlaat je direct het terrein; 
- Als je afval hebt moet je dit zelf mee terugnemen naar huis;  
- Maak voordat je naar de handboogschutterij gaat thuis gebruik van het toilet, 

het clubgebouw is gesloten. 
- De verrijdbare doelpakken mogen alleen gebruikt worden op een schietafstand 

van minimaal 50 meter en verder. 
- Het bestuur, de coronacoördinatoren en de baancommandant houden toezicht 

op de naleving van deze regels en mogen indien nodig ingrijpen.  
 
Registratielijsten, hand-gel, schoonmaakdoekjes, alsmede een kleine voorraad 
blazoenen en prikkers is te vinden in een kist onder het afdak, oftewel het hok van de 
wedstrijdleider.  
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Uitzondering op sluiten binnen accommodatie 
 
Bij medische noodgevallen (EHBO, AED) mag het gebouw door een “sleutelhouder” 
worden geopend en betreden Het bestuur moet hierover direct worden geïnformeerd.  
In noodgevallen kan een “sleutelhouder” gebruik maken van het invalidentoilet, de 
overige toiletgroepen zijn afgesloten. Het is niet de bedoeling dat dit verblijf langer 
duurt dan noodzakelijk, toegang tot de schiethal is en blijft verboden. Aan de hand 
van de inlogcode kan worden gecontroleerd wie het pand betreed en verlaat.  
 
Niet volgen van de regels  
Het niet opvolgen van deze regels kan consequenties hebben voor de desbetreffende 
schutter zoals bijvoorbeeld het intrekken van de sleutelcode of ontzegging van 
toegang gedurende de lockdown. 
 
Bij vragen kun je contact opnemen met coroacoordinator@hbsa.nl 
 


