Vereniging zonder Winstoogmerk
Ondernemingsnummer 0443.634.151

VPSG veiligheidsmaatregelen vanaf 8 juni 2020
Algemeen:
1. Bewaar altijd en overal een veiligheidsafstand van 1,5 meter
2. Opleidingen en begeleidingen zijn VERBODEN !
3. Draag een mondmasker

Parking:
1. Parkeer op de parking op ruime afstand van mekaar
2. Bewaar de afstand op de parking
3. Geef mekaar geen hand, maar begroet mekaar op een andere manier.

Toegang gebouw:
1. Volg de pijlen op de grond bij het betreden van het gebouw of cafetaria en volg de
aanwijzingen van het bestuur, opzichters of medewerkers.
2. Vermijd wachtrijen, indien er wachtrijen zijn wacht dan in uw auto.

Registratie / aanwezigheidsregister / sportschuttersboekje
1. Vul het aanwezigheidsregister in met uw eigen balpen
2. Vul je gegevens in je sportschuttersboekje zelf in met je eigen balpen.
3. Bewaar de afstand van 1,5 meter bij het ondertekenen van je sportschuttersboekje
door de verantwoordelijke.
4. Ontsmet je handen met de daartoe voorziene gel.

In de schietstand:
1. Blijf ten allen tijde in je schietvak

Maatschappelijke zetel & schietstand: Budasteenweg 9 – 1830 MACHELEN
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2. Maximum 1 persoon per schietvak, wanneer alle banen bezet zijn wacht dan buiten.
3. Iedereen schiet met zijn eigen wapen ! er worden geen wapens of materiaal aan
mekaar doorgegeven.
4. Na de schietbeurt ontsmet je je schietvak met ontsmettingsspray.
5. De tijd op de schietbaan is beperkt tot maximum 30 minuten
6. Wanneer je gedaan hebt met schieten verlaat dan onmiddellijk de schietstand langs
de voorziene / aangeduide weg !
7. Er worden geen hulzen opgeraapt alles blijft liggen.
8. De wapenkamer kan niet gebruikt worden.
9. In de kleine schietstand maximum 2 personen

Secretariaat:
1. Het secretariaat is gesloten !
2. Er worden geen materiaal of wapens uitgeleend of munitie verkocht.
3. Deponeer in te vullen documenten in de daartoe voorziene brievenbus.

Cafetaria / Bar:
1. Volg de aangeduide in en uitgang (pijlen op de grond)
2. Aan de bar (toog) zitten is verboden.
3. Blijf zitten aan je tafel, loop niet rond.
4. Dranken worden bezorgd aan tafel
5. Tafels staan op minstens 1,5 meter van mekaar en mogen NIET verplaatst worden.
6. Maximum 10 personen aan 1 tafel van hetzelfde gezin of bubbel.
7. Kaarten verkoop is met gepast geld bij de opzichter van dienst.

BEN JE ZIEK BLIJF DAN THUIS

