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Interessante links: 
 
• www.svhh.nl 

 

• www.knsa.nl 

 

• www.sisl.nl 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

Gewijzigde tijden SVHH 

 

 

Beste medeschutter, 
  
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat maandagavond door onze MP bekend is gemaakt dat 
door het Coronavirus de veiligheidsmaatregelen in Nederland aanmerkelijk 
aangescherpt zijn. 
 
Wij conformeren ons aan de adviezen en richtlijnen zoals deze ons via verschillende 
kanalen bereikt hebben. 
 
Omdat wij geen gebruik maken van een sportkantine (deze zou de komende weken in 
ieder geval moeten sluiten), maar van een sportcafé, mogen we ons conformeren aan 
de horeca-regels en kunnen we gelukkig tot 22.00 open blijven. 
  
Om deze redenen heeft het bestuur van SV Hertog Hendrik dan ook besloten om 
gedurende de komende periode gewijzigde openingstijden te hanteren. Of e.e.a. zo blijft 
of nog strenger wordt, zullen we in de nabije toekomst gaan ervaren, maar tot nader 
order hanteren we de volgende regels: 
 
 

 SV Hertog Hendrik zal de komende tijd gewoon om 17.00 haar deuren openen. 

 Dezelfde deuren zullen echter om 22.00 uur weer gaan sluiten, een ieder zal 

dan het pand moeten verlaten. 

 Na 21.00 wordt er niemand meer van buiten naar binnen gelaten, kom dus op 

tijd. 

 Er mogen in principe niet meer dan 30 schutters in het gebouw zijn. Het kan zijn 

dat we op een gegeven moment mensen niet meer binnen kunnen laten in het 

gebouw of bij de schietpunten, omdat het maximale aantal is bereikt. 

 Voor het schieten moet je je boekje inleveren bij de “snackbar”. Na het schieten 

kun je hier je stempel ophalen en je boekje weer meenemen. Om iedereen 

zoveel mogelijk aan de beurt te kunnen laten, verzoeken wij je om als je klaar 

bent met schieten, de banen weer te verlaten. 

 

Dit is in grote lijnen hoe we het de komende tijd (tot nader order) gaan doen. 
  
Excuses voor het ontstane ongemak. 
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