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Venray, 14 juni 2020

Betreft :

De mogelijkheid om de oefensessies weer te mogen hervatten

Beste schuttersvrienden- en vriendinnen,
De versoepelingen in het kader van het Corona-virus kwamen in de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws. Deze
versoepelingen gaven in eerste instantie geen directe openingen om onze oefensessies weer op te gaan starten. Op
verzoek van het dagelijks federatiebestuur is aan de Vereniging van OLS-Buksmeesters gevraagd om een protocol op te
stellen. Dit protocol is vervolgens verstuurd naar de Veiligheidsregio’s Limburg Noord- en Zuid om het protocol
goedgekeurd te krijgen en de schutterijen haar oefenactiviteiten met schieten mogelijk kunnen aanvangen.
Nadat ons protocol uitvoerig besproken is in de beide Veiligheidsregio’s bestaat de mogelijkheid om de oefenactiviteiten
voor de schutterijen weer te gaan opstarten, echter willen wij daarbij de navolgende opdrachten en adviezen meegeven. In
het protocol kunt u uitgebreid terugvinden waaraan u moet voldoen, maar we willen in het bijzonder de focus leggen op
bepaalde randvoorwaarden.
a)

Bij uw gemeentebestuur dient u toestemming te vragen voor het hervatten van de oefensessies. In het protocol
beschrijft u uw werkwijze;
b) In uw communicatie versus uw leden geldt dat u ze moet wijzen op de algemene maatregelen, zoals behoort u
tot de risicogroep blijft u thuis, bent u grieperig of verkouden dan blijft u met uw (mogelijke) gezin thuis;
c) De verantwoordelijkheid om wederom te beginnen met de oefenactiviteiten liggen bij de eigen schutterij;
d) Houdt u ook aan de maatregelen, met betrekking tot hygiëne, 1,5 meter maatregelen, het gebruik van
mondkapjes;
e) U mag géén wedstrijd organiseren, maar u volledig fixeren op vormbehoud en het ontwikkelen van nieuwe
vaardigheden;
Per 1 juli 2020 heeft u de mogelijkheid om uw schuttersgebouw ook open te stellen, hiervoor geldt dat u een protocol
opstelt hoe u de Corona-maatregelen kunt waarborgen. Dit Corona-protocol dient u eveneens ter goedkeur voor te leggen
aan uw gemeentebestuur.
De Oud Limburgse Schuttersfederatie heeft de mogelijkheid gecreëerd om de oefenactiviteiten te hervatten. Wij bieden
hiermede een mogelijkheid voor de schutters om weer te kunnen oefenen, maar dit is geen verplichting. Alle schutterijen
zijn daarin vrij om te besluiten of zij wel of niet gaan oefenen, denk daarbij met uw verstand en neem de juiste
beslissingen, waarvoor wij respect hebben.
Natuurlijk willen wij u op de mogelijkheid wijzen om contact te zoeken met de Vereniging van OLS-Buksmeesters. Bijgaand
ontvangt u dan ook de protocollen voor openstelling van uw schuttersgebouw en het hervatten van de
schietoefenactiviteiten, de nieuwsbrief van de Oud Limburgse Schuttersfederatie en de bevestigingen vanuit de
Veiligheidsregio Limburg Noord en Zuid.

Wij wensen jullie veel gezondheid toe, zorg goed voor uzelf en jullie leden en we ontmoeten elkaar op de
najaarsvergadering op vrijdag 2 oktober 2020 én de Dag van de schutterijmuziek op zondag 1 november 2020.
Ik verblijf,
Met vriendelijke schuttersgroet,
‘Oud Limburgse Schuttersfederatie’
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