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Betreft

: Convocatie 20.06: Het Coronavirus deel 3

Beste leden van het Sint Martinus gilde,
Het doet mij deugd dat convocatie nummer 6 van dit jaar iets positiever is dan de vorige twee. Tijdens
de persconferentie van 6 mei jl. hebben we allemaal kunnen horen dat vanaf 11 mei a.s. buiten sporten
en bewegen voor iedereen vanaf 19 jaar is toegestaan. Uiteraard moet iedereen altijd 1,5 meter afstand
houden tot de dichtstbijzijnde persoon. De beperking zit hem vanaf 11 mei nog wel in het maximale
aantal van 10 personen, zoals wij hebben doorgekregen van de KNTS. Daarom willen we alleen alle
schutters met een schietpas uitnodigen voor de eerstvolgende twee repetitiedagen: 17 mei en 31 mei
(Pinksteren: in overleg). Ons gildelokaal is en blijft dan gesloten.
Als alles goed gaat, geldt vanaf 1 juni dezelfde regel, maar dan tot 30 personen. Daarom willen we
graag de schutters, maar uiteraard ook alle andere leden, uitnodigen om op 14 juni en / of 28 juni naar
ons gilde terrein te komen om elkaar weer eens te ontmoeten. We moeten ons wel blijven realiseren
dat het hier gaat om BUITEN sporten en ontmoeten, op een afstand van 1,5 meter van elkaar.
Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten tot 1 juni. Dat geldt dus ook voor ons gildelokaal. Het
gildelokaal zal dan wel geopend zijn voor het bestellen en afhalen van consumpties. Deze kunnen
daarna echt alleen maar buiten worden genuttigd. Laten we daarom hopen op goed weer tijdens onze
laatste repetities vóór de zomerstop en houd rekening met de juiste kleding als U ons schietterrein
bezoekt. Schuilen is echt niet mogelijk!
Wedstrijden zijn niet toegestaan, dus uitwisselingen met andere verenigingen zitten er helaas nog niet
in. Maar ook onze eigen repetities zullen alleen onder strikte regels kunnen plaatsvinden. Schutters die
een eigen geweer hebben, kunnen dit binnen het gezin gezamenlijk gebruiken. Hiervoor gelden de 1,5
meter regels niet. Echter bij het uitlenen van het geweer aan een andere schutter, moet men rekening
houden met mogelijke besmetting. Dit geldt dus zeker voor het gildegeweer dat door meerdere
personen zal worden gebruikt.
Je kunt, net zoals altijd, spullen of oppervlakken aanraken of vastpakken, zoals post, pakketjes of
andere gebruiksvoorwerpen. Voorkom echter daarna dat je je gezicht aanraakt en was meteen je
handen goed met water en zeep. Er is dan geen kans dat je ziek wordt als je spullen vastpakt of
oppervlakken aanraakt. Het gilde zal er voor zorgen dat er zeep en papieren wegwerpdoekjes zullen
zijn bij de buitenkraan van het gildelokaal. Ook de nodige ontsmettingsdoekjes zullen aanwezig zijn om
het geweer en/of andere voorwerpen te ontsmetten. Maak hier dan ook gebruik van! Want de standaard
regels blijven gelden: Was Uw handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog,
gebruik papieren zakdoekjes, geen handen schudden en blijf thuis als U verkoudheidsklachten heeft.
Wij zien U allen graag op een of meerdere van onze komende repetities op ons gildeterrein, maar
begrijpen het ook als U het nog niet aan durft. Die keuze is en blijft uiteraard Uw eigen keuze.
Blijf vooral gezond en zorg goed voor elkaar!
Met vriendelijke groeten,
namens de overheid,
Wim Caris, Deken schrijver
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