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DRINGENDE MEDEDELING VAN HET BESTUUR 
 
Aangepaste maatregelen Corona per 1-7-2020 – Opstarten schietsportactiviteiten SSV Schaarsbergen 
vanaf woensdag 1 juli 2020. 
 
 
Notitie voor alle leden, door te nemen vooraf aan het betreden van de schietbanen. 
 
Beste leden, 
 
Gelukkig kunnen wij vanaf aanstaande woensdag, 1 juli, na een aantal maanden zonder uw sport onze 
deuren weer openen voor de sportschutters. Het bestuur en zeker ook de kaderleden, hebben er 
werkelijk alles aan gedaan uw vereniging weer veilig toegankelijk te maken met inachtneming van alle 
daarvoor geldende regels. Er is heel veel werk verricht en steeds nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat 
deze brief u zo laat bereikt. 
 
De regelgeving stelt ons voor serieuze uitdagingen en we ontkomen er helaas niet aan om ook u te 
vragen, organisatorische taken uit te voeren. 
 
In het document hieronder vindt u een uitleg van de manier waarop de vereniging weer opengaat. 

 
1. Baanpersoneel / Vrijwilligers 
• In de vele bestuurlijke overleggen, voorafgaand aan de heropening van de banen als gevolg van 

het Coronavirus is duidelijk naar voren gekomen dat heropening met de inzet van uitsluitend het 
aantal huidig actieve vrijwilligers, niet mogelijk is. 

• Wij doen vanaf nu een niet vrijwillig beroep op de overige leden om actief mee te helpen met 
enkele organisatorische taken. 

• Hiervoor is een lijst bijgesloten welke leden wanneer taken hebben toegewezen gekregen op de 
schietbaan. Elke week zijn dat twee andere personen, totdat alle leden aan de beurt geweest 
zijn. Daarna start het schema overnieuw. 

• Waar door leeftijd en/of gezondheid het niet mogelijk, dan wel ongewenst is dat de leden deze 
taken uitvoeren, wordt door het bestuur beslist of leden hiervan vrijgesteld kunnen worden. In 
de huidige lijst zijn alle leden boven de 69 jaar vrijgesteld van deze taken; dit heeft te maken met 
het gezondheidsrisico wat de betreffende leden lopen. 

• Mochten er bij deze oudere leden personen zijn die zelf toch ook willen meehelpen, dan horen 
we dit heel graag en kunnen we deze personen toevoegen bij de volgende schema’s. 

• Hoe vervelend ook: leden kunnen deze dienst niet weigeren, bij weigering zal het Bestuur 
besluiten de toegang tot de vereniging aan het lid te ontzeggen voor bepaalde tijd. Uitgezonderd 
gevallen van overmacht, door het Bestuur te beoordelen. 

 
2. Verenigingsbeheerders zijn de bottleneck 

Voor de vuurschutters geldt: 
• Bij de vier overgebleven Verenigingsbeheerders komt er te veel druk te liggen om de 

schietavonden door te kunnen laten gaan. Hiervoor worden op termijn weliswaar extra leden 
benaderd die mee kunnen draaien in de poule van beheerders, maar dat is voor de korte termijn 
niet haalbaar. 

• Wanneer er geen Verenigingsbeheerders aanwezig kunnen zijn kan het bestuur gedwongen zijn 
te besluiten om: 

o De verenigingsavond ter plekke af te gelasten ofwel deze van tevoren te annuleren.  
o De verenigingsavond door te laten gaan, met dien verstande dat er dan uitsluitend 

gebruik kan worden gemaakt van de eigen wapens en bij de leden zelf voorhanden 
zijnde munitie.  
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Het laatste is alleen mogelijk als er op dat moment een opgeleide 
Veiligheidsfunctionaris beschikbaar en bereid om de veiligheid te 
waarborgen én er een Bestuurslid van dienst aanwezig is. 
 

Daarom is het cruciaal dat u - voorafgaande aan uw vertrek naar de wekelijkse schietavond - 
zelf online controleert of de baan open is. 
Hiervoor komt een aparte webpagina op onze website. Deze bereikt u via 
www.svschaarsbergen.nl à Agenda. Hierop staat een agenda, waarin elke woensdag vanaf 
12:00 uur te zien is, of er die bewuste woensdagavond vuur geschoten kan worden. 
 

• Voor de luchtschutters geldt dat in principe de luchtavonden altijd doorgang vinden aangezien 
deze niet afhankelijk zijn van de aanwezigheid van een verenigingsbeheerder.   
 

3. Trainingstijden / Openstelling banen 
• Overwogen is, of het noodzakelijk is dat schutters banen vooraf reserveren. Er is vooralsnog voor 

gekozen dit niet te doen, aangezien ook de horecavoorziening van het Dorpshuis weer geopend 
mag zijn en er vooralsnog voldoende ruimte is om wachtende schutters op 1.5 meter afstand ten 
opzichte van elkaar te laten verblijven. 
Zodra blijkt dat dit geen werkbare situatie is, komen er aanvullende regels.  
 

4. Commissies 
• Per commissie wordt een WhatsApp-groep ingesteld voor efficiënte interne communicatie; 

√ Vuurcommissie / Verenigingsbeheerders 
o Baancommandanten 
o Luchtcommissie  
√ Schoonmaak wapens  

 
5. Binnenkomst 
• Bij binnenkomst melden de leden zich bij het Kaderlid dat belast is met de aanmelding. Deze zit 

bij de ingang en is herkenbaar aan zijn gele hesje. 
• Leden die deze avonddienst hebben melden zich om 19.00 uur en vullen het presentieregister in. 
• Daarna vult ieder lid bij binnenkomst de presentielijst in en tekent deze (aangepaste versie, 

compleet met email-adres en telefoonnummer)  
• Het inschrijfnummer op de presentielijst is het volgnummer waarop u naar de baan wordt 

geroepen.  
• Op het aanmeldingspunt worden ook de series uitgeschreven en de schietkaarten verstrekt. 

 
6. Afdaling naar de schietbaan 
• Op aanwijzing van het Kaderlid Aanmelding, worden de leden in volgorde naar beneden 

gestuurd, 1 voor 1, met minimaal 1.5 meter plús de trapdiepte tussenruimte.  
• Bij de telkamer aangekomen toont het lid zijn/haar verlof (noodzakelijk voor vuurschutters) en 

levert zijn schietregister in bij de verenigingsbeheerder. 
• Als dit lid nog een wapen en/of munitie moet verkrijgen bij de Verenigingsbeheerder wordt 

respectievelijk de munitiestaat en het munitie-register in bij de Verenigingsbeheerder.  
• In de tussentijd wacht de eerstvolgende schutter tot hij toestemming krijgt verder te lopen. 
• Zodra de schietbaan gevuld is, naar idee van de dienstdoende Verenigingsbeheerder en 

Baancommandant, kan er een aanvang gemaakt worden met de schietbeurt. 
• Zodra het lid klaar is met zijn/haar schietbeurt en de baan ontsmet heeft, vraagt hij/zij 

toestemming aan de Baancommandant om het schietpunt te verlaten. De Baancommandant 
zorgt ervoor, dat men de schietpunten 1 voor 1 verlaat, met minimaal 1.5 meter tussenruimte. 
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• Pas zodra er (via de portofoon) contact is geweest tussen schietbaan en Kaderlid 
Aanmelding kunnen er weer leden naar de schietbaan, op aanwijzing van het 
Kaderlid boven in de kantine. Dit Kaderlid is te herkennen aan zijn/haar gele hesje. 

 
7. Wapens 
• Alle vuurschutters schieten met de eigen wapens die op verlof staan. 
• Luchtschutters schieten met eigen wapen, tenzij zij deze niet hebben. 
• Leden die beschikken over een verlof laten dit verlof zien aan de Verenigingsbeheerder in de 

telkamer. 
• Leden die beschikken over een verlof voor een klein kaliber wapen kunnen geen gebruik maken 

van verenigingswapens. 
• Leden die beschikken over een verlof voor een klein kaliber wapen die dit wapen niet bij zich 

hebben, krijgen geen verenigingswapen uitgereikt. 
• Het is de leden NIET toegestaan elkaar wapens te lenen. Dit geldt ook voor luchtwapens.  

 
8. Corona-verantwoordelijke 
• De vereniging heeft als algemene Corona-verantwoordelijke aangesteld: voorzitter Ben Jansen. 
• Op de verenigingsavond zelf is het Kaderlid Aanmelding in het gele hesje het eerste 

aanspreekpunt bij vragen. 
 
9. Aanpassing schietbaan 
• Om de 1.5 meter te borgen, is het aantal schietpunten de afgelopen weken teruggebracht tot 

vier. 
• Met de nieuwe overheidsrichtlijn is dit geen strikte voorwaarde meer, maar wel een dringend 

advies van de KNSA en van het Verenigingsbestuur. 
• Leden kiezen bij binnenkomst zelf de volgende optie: er hoeft op de banen geen 1.5 meter 

ruimte meer te worden aangehouden. Echter staan tussen elke twee banen hoge, plexiglazen 
schermen. Het lid beslist of hij bezwaar heeft dat beide banen tussen de schermen gebruikt 
worden, of dat hij gebruik wil maken van de twee banen die samen anderhalve meter vormen. 
Iedereen is daar volledig vrij in.  

• Er is een camerasysteem geïnstalleerd met monitoren in de telkamer en in de zaal van het 
dorpshuis, zodat Kader, Verenigingsbeheerders en leden de voortgang op de baan in de gaten 
kunnen houden. 

 
10. Telkamer 
• In de telkamer worden wapens uitgegeven aan leden welke aantoonbaar niet beschikken over 

een eigen wapen. 
• In de telkamer worden de munitiestaat en het wapenuitgifte-register bijgehouden. 
• Bij gebruik van verenigingswapens worden deze door de Verenigingsbeheerder na afloop van de 

schietbeurt ontsmet. 
• De Verenigingsbeheerder heeft per portofoon contact met het Kaderlid Aanmelding bij de 

ingang. 
 

11. Prullenbakken 
• Er komen op verschillende plekken prullenbakken te staan, waar de gebruikte papierrollen 

kunnen worden weggegooid.  
• Elke avond worden deze prullenbakken geleegd en gedesinfecteerd en worden de vuilniszakken 

door de Verenigingsbeheerder afgevoerd.  
 

12. Desinfectie-materiaal 
• De vereniging zorgt voor voldoende desinfecterend materiaal; 
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o Latex handschoenen voor de Kaderleden. 
o Desinfectant (Solvid) voor de handen. 
o Speciale, non-corrosieve desinfectant (Anoxil) voor de wapens. 
o Papierrollen. 
o Verder zijn er veel pennen bij het aanmeldingspunt: u gebruikt een nieuwe pen om u aan 

te melden en deze gaat vervolgens in het bakje “gebruikte pennen”. 
 

13. Schoonmaak na schietbeurt 
• De leden zijn verplicht zowel voorafgaand aan hun schietbeurt, als na afloop van de schietbeurt 

het schietpunt reinigen met desinfectant. Daarvoor zal op de banen desinfectant en papier 
aanwezig zijn. 

• De Baancommandant van dienst houdt hierop toezicht. 
 

14. Verkeer van personen op de trap 
• Leden mogen alleen na oproep van het Kaderlid bij de ingang zich via de trap naar beneden 

begeven. 
• Het is niet de bedoeling dat u zelf naar beneden loopt. Wacht op een signaal van een Kaderlid, 

herkenbaar aan het gele of oranje hesje. 
 

15. Verkeer op de schietbaan 
• De op de baan aanwezige Baancommandant ziet toe op het veilig schieten van de leden, volgens 

de daarvoor geldende regels van de KNSA. 
• De op de baan aanwezige Baancommandant ziet er ook op toe dat de leden, na afloop van de 

schietbeurt, niet tegelijkertijd van de baan af gaan, maar met tussenpozen en met een minimale 
tussenruimte van 1.5 meter. 

• De Baancommandant houdt visueel contact met de Verenigingsbeheerder in de wapen/telkamer 
die aangeeft of het volgende lid van de schietbaan af mag. 
 

16. Schoonmaakpunten schietbaan 
• Op de schietbaan worden alle vlakken gereinigd welke u heeft aangeraakt, evenals de houten 

schotten en de kaarttransporteur. 
 

17. Taken Baancommandant 
• De Baancommandant is op de aan hem toegewezen avond van 19:00 tot 22:30 aanwezig 
• De twee leden die zijn aangewezen om deze avond Baancommandant zijn, wisselen elkaar af, in 

overleg met het Kaderlid Aanmelding of de Verenigingsbeheerder. 
• De Baancommandant voert de volgende taken uit: 

o Toezicht op de veiligheid tijdens de schietoefening 
o Toezicht op naleving 1,5 meter regel 
o Toezicht op schoonmaak banen bij aankomst en voorafgaand aan vertrek 

 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 

18. Er is bij mij, of bij 1 van mijn huisgenoten Corona geconstateerd, wat nu? 
• Indien u, of 1 van uw huisgenoten onverhoopt besmet mocht raken met het Corona-virus zal de 

GGD contact met u opnemen voor het z.g. contact-onderzoek 
• De GGD zal u vragen of u korter dan 48 uur voordat u klachten ontwikkelde nog bij 

verenigingsactiviteiten aanwezig bent geweest. 
• Als dit zo is, geeft u het telefoonnummer van de secretaris aan de GGD: 06-22393089 / 026-

3820637.  
• De secretaris verwittigt de voorzitter en geeft kopieën van het presentieregister van de dag 

waarop het lid aanwezig is geweest aan het bevoegd gezag, in dit geval de GGD.  
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• Is er een besmettingsrisico geconstateerd, zullen de andere leden welke die avond 
aanwezig zijn geweest benaderd worden door de GGD. 

 
19. Heb ik gehoor- of gezichtsbescherming nodig? 
• De leden die komen schieten, zorgen zelf voor gehoorbescherming (oorkappen) en 

gezichtsbescherming. (bril) Gezichtsbescherming is in principe ook noodzakelijk voor 
Luchtschutters. Het besluit hierover wordt genomen door het Bestuurslid van Dienst. 

 
20. Gelden al deze regels ook op de 100 meter baan? 
• KSV Neerlandia in Ede is bezig om de baan aan te passen naar Corona-proof. Zodra dit gereed is, 

worden wij op de hoogte gebracht. 
• De 100 meter baan gaat pas op 12 september weer open. We willen eerst leren van de 

ervaringen op de binnenbaan voordat we communicatie hierover aan u versturen. 
 

21. Evaluatie 
• Na twee weken zal het Kader en het Bestuur overleg hebben om de voortgang te evalueren.  

 
TENSLOTTE:  
Alle leden die op de schietavond een functie vervullen, zijn herkenbaar aan een geel of oranje hesje. Het 
is noodzakelijk alle aanwijzingen van deze personen op te volgen, zonder discussie. 
 
EN ALS LAATSTE: 
Wij wensen u ondanks alles toch heel veel plezier met het hervatten van uw sport! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Het bestuur van SSV Schaarsbergen 
Ben Jansen, Wesley Reinders, Rut van den Born, Robert Reinders, Walter Jaegermann 
 
 

 



Licentienummer Voornaam Initialen Tussenvoegsel Achternaam Postcode Woonplaats 06-jul 13-jul 20-jul 27-jul 03-aug 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 07-sep 14-sep 21-sep 28-sep 05-okt 12-okt 19-okt 26-okt 02-nov 09-nov 16-nov 23-nov 30-nov 07-dec 14-dec 21-dec 28-dec 04-jan 11-jan 18-jan 25-jan 01-feb 08-feb 15-feb 22-feb 01-mrt 08-mrt
195760 Michele M.N. Bagaglio 6821 CS ARNHEM X X X X
193940 Richard R.J. Bouma 6828 AS ARNHEM X X X X
105775 Evert-Jan E.J. Brink 6971 LK BRUMMEN X X X X

10327 Jan E.J. Brink 6971 LK BRUMMEN X X X X
61035 Petra P. Brink-Hidding 6971 LK BRUMMEN X X X X

193217 Julian J.K.H. Budhu Lall 6813 GX ARNHEM X X X X
188960 Rob R.A.E. van Damme 6816 PE ARNHEM X X X X
100343 Nick N.J. Huiskes 7331 SB APELDOORN X X X X
177269 Ata A.L. Jongboom 6671 AE ZETTEN X X X X
198161 Harun-Mert H.M. Kodaz 6821 BW ARNHEM X X X X
165982 Arthur A.P. Lindeboom 6824 NC ARNHEM X X X X
195475 Jursley J.A. Muzo 6832 EC ARNHEM X X X X

52388 Erik H. Rap 6816 RS ARNHEM X X X X
195120 Meta M.S. Roders 6814 JS ARNHEM X X X X
150162 Tim T. Romeijn 7271 BE BORCULO X X X X
120175 Stephan S.J.P.J. Smeets 6813 GT ARNHEM X X X X
187585 Eduard E.H. Mesritz 6882 LB VELP GLD X X X X
163038 Mandy M. Mulder 6901 AX ZEVENAAR X X X X

Taken Leden lucht



Licentienummer Initialen Tussenvoegsel Achternaam Postcode Woonplaats 08-jul 15-jul 22-jul 29-jul 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 16-sep 23-sep 30-sep 07-okt 14-okt 21-okt 28-okt 04-nov 11-nov 18-nov 25-nov 02-dec 09-dec 16-dec 23-dec 30-dec 06-jan 13-jan 20-jan 27-jan 03-feb 10-feb 17-feb 24-feb
73535 P.H. Biermasz 6816 PM ARNHEM X X

117877 S. Boskan 6835 CM ARNHEM X X
170730 R.B.A. Bosman 6951 JT DIEREN X X
160079 B. van den Brink 6731 BR OTTERLO X X
160078 E. van den Brink 6731 BR OTTERLO X X

17894 M. Bruijsten 6822 KX ARNHEM X X
118700 J.J. Gerritsen 6816 PS ARNHEM X X

88453 R.R.A.H. Gerritsen 6816 VA ARNHEM X X
122616 P.W.R. van der Heiden 6821 HR ARNHEM X X
195301 L. Hooft 6861 BN OOSTERBEEK X X
187584 R.G. Hooft 6861 BN OOSTERBEEK X X
171391 R.F. Hop 6816 RV ARNHEM X X

81523 M. de Kruijf 6871 JN RENKUM X X
193941 D.E. Logher 6843 RG ARNHEM X X

29495 R.W. Logher 6835 AS ARNHEM X X
117570 M. Mungiovi 6823 DK ARNHEM X X
175947 H.H.J.C.M. van Oorschot 6869 TB HEVEADORP X X
188961 M.L.A.M. Palar 6814 ML ARNHEM X X

72395 E.A. Peters 7323 MD APELDOORN X X
18622 K. Riksen 6861 DK OOSTERBEEK X X

102336 M.A. de Smidt 6991 WD RHEDEN X X
188959 G. Spaargaren 6816 PH ARNHEM X X
165980 A.H.L. Theunissen 6932 BN WESTERVOORT X X
158947 L. Tigchelaar 6825 GL ARNHEM X X
164978 H.M.J.F.C. van Tongeren 6991 WD RHEDEN X X

40127 J.H. Veldman 6731 BL OTTERLO X X
107718 H.W. Verduijn 6831 MG ARNHEM X X
142053 F.W. Verheul 6813 JE ARNHEM X X
113259 S.J.M. Verhoef 6871 BX RENKUM X X
190135 M. van der Vlies 6846 GK ARNHEM X X
187583 A. van der Vlies 6987 BE GIESBEEK X X

51905 J.W. Vos 7321 HH APELDOORN X X
73790 A.B. van Wely 6666 DH HETEREN X X

127875 R.M. Wolkenfelt 6826 PV ARNHEM X X

Taken leden vuur


