Beste Winchester Club-lid,
Eindelijk terug goed nieuws !!!
Nog even wachten en dan is het zo ver …
Vanaf 10 juni kunnen onze deuren terug open!
In tegenstelling tot de vorige open periode mogen de leden vergezeld zijn van 1 niet-lid (partner, familie,
vriend, vriendin, …). Het aantal toegelaten personen is, gezien de beschikbare ruimte in de cafetaria,
beperkt. Wij vragen hiervoor het begrip van de schutters die hun schietbeurt hebben beëindigd en reeds iets
hebben gedronken in de cafetaria, om plaats te maken als je merkt dat het drukker wordt. Zo geef je ook je
mede-schutters een kans.
Occasionele gastschutters zijn nog niet toegelaten in afwachting van bijkomende versoepelingen.
SCHIETEN
Leden die wensen deel te nemen aan de schietoefeningen kunnen dit na reservatie. Schutters die niet
gereserveerd hebben, kunnen wij geen toegang verlenen tot de cafetaria en/of de schietstand.
Reserveren kan enkel :

online via de website www.winchesterclub.be of
telefonisch van maandag t.e.m. zaterdag tussen 14 en 16 uurop nummer
0478/92.13.64.
In het reserveringsysteem zal duidelijk zijn binnen welke tijdzones een reservatie kan ingeboekt worden. Er
kan één maal per openingsdag gereserveerd worden. Reservatie is mogelijk met een maximum van 2
tijdsblokken na mekaar (= 30 minuten). Bij een correcte online-reservatie krijg je via mail steeds een
bevestiging waarin een link zit vervat waarmee je gemakkelijk kan annuleren. Krijg je deze bevestiging niet,
dan weten wij uit ervaring, dat het e-mailadres foutief werd ingevuld bij de reservatie.
Daarom is het belangrijk je gegevens één maal correct in te geven en steeds hetzelfde account te
hergebruiken bij de reservatie.
Donderdag, vrijdag en zaterdag kunnen er schietbeurten gereserveerd worden tussen 19 en 22 uur en op
zondag tussen 10 en 13 uur.
We vragen de schutters zich strikt aan dit tijdsblok te houden. Het is zeer belangrijk dat je niet veel te vroeg
of te laat komt om het schema te kunnen aanhouden en om het veilig toekomen en verlaten van de club te
garanderen.
Het is niet de bedoeling dat er schietbeurten gehamsterd worden. De reservatieperioden worden om deze
redenen met maximum 2 weken vooraf opengezet.
Reservaties worden minstens 24 uur op voorhand geannuleerd. Bij een 2 de niet-annulering zal de
betreffende schutter 4 weken die volgen op de niet-nageleefde reservatie, niet kunnen reserveren.

RICHTLIJNEN
Blijf thuis als u zich ziek voelt.
Begroet mekaar op een veilige manier (geen handen geven).
Bewaar overal de veilige afstand van 1,5 meter (ook op de parking).
Wacht boven aan de trap op groen licht alvorens beneden te gaan.
Verplicht handen te ontsmetten voor en na het schieten. Er wordt alcoholgel voorzien bij het
binnenkomen van de cafetaria en aan de uitgang van de schuttersruimte.
Breng je eigen schrijfgerief mee om het inschrijvingsregister in te vullen.
Een mondmasker is verplicht wanneer je je verplaatst in de cafetaria of in de schuttersruimte,
niet wanneer je aan tafel zit of op de schietbaan staat.
Er wordt verplicht zittend geconsumeerd en er is geen zelfbediening.
De schutter zorgt ervoor dat hij/zij alle benodigdheden (doelkaart, munitie,…) ruimschoots op
tijd vraagt zodat de doorgang naar de schuttersruimte vlot verloopt.
Er worden geen wapens onderling doorgegeven aan mekaar.
Er worden geen gesprekken gevoerd op de schietbanen.
De schutter blijft op de schietbaan totdat hij een teken krijgt dat hij de schuttersruimte kan
verlaten.
Voorlopig mogen de hulzen blijven liggen.
De verantwoordelijke zal na het gebruik van de standplaats in de schuttersruimte de schietbaan, de
bedieningskast en de schietkaarthanger ontsmetten en de hulzen wegdoen.
Het sportschuttersboekje/schietbeurtenkaart wordt door de schutter zelf ingevuld
zodat de verantwoordelijke enkel nog moet handtekenen en stempelen.
Buiten gaan roken is niet toegelaten.
In afwachting van verdere versoepelingen van de maatregelen, rekenen wij op uw begrip en proberen wij er
samen met jullie het beste van te maken.
Wij hopen jullie spoedig te mogen verwelkomen !
Bedankt voor het vertrouwen in onze club … en samen geraken we hier door.
Urs & Koen
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