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Kudelstaart, 28 april 2020

Beste leden HBV Target,
Naar aanleiding van de recent (licht)versoepelde maatregen inzake de Corona crisis op 21 april jl.
hebben wij als bestuur op donderdag 23 april daar met elkaar over gesproken.
Met name de mogelijkheden die zouden ontstaan naar aanleiding van de versoepeling voor de jeugd
binnen de sportverenigingen hebben wij beoordeeld.
Wij hebben die avond besloten dit niet te faciliteren om de volgende redenen:
1e Het jeugdgebeuren bij onze vereniging gaat tot 21 jaar en is op zich een groep die het samen
gezellig hebben. Door de maatregel die maar t/m 18 jaar geldt ontstaat er een splitsing in deze
groep; verschillende jeugdleden mogen dus niet meedoen omdat ze ouder zijn dan 18 jaar.
2e Voor de paar jeugdleden die na deze schifting overblijven dient er logistiek nogal het nodige te
gebeuren in de vorm van opbouw, belijning en begeleiding.
3e Tenslotte zitten we nog maar enkele weken af van de vakantieperiode van de jeugd, zodat wij het
vermoeden hebben dat daar ook nog wel mee te leven is.
Tevens hebben we een draaiboek besproken indien de overheid beslist dat ook de volwassenen weer
mogen sporten. Waarschijnlijk zal dit eerst buiten zijn en op dezelfde voorwaarden als waar het de
jeugd nu is toegestaan. Als vereniging zijn we hier klaar voor; uiteraard kan de jeugd hier ook gewoon
in meesporten. In deze setting hebben wij slechts de mogelijkheid besproken op de “normale”
buitenbaan, dus niet het 3D circuit, omdat we daar de onderling afstand niet kunnen garanderen en
er maar te weinig mensen tegelijk kunnen schieten.
Ook indien er binnen gesport mag worden hebben wij de logistiek daarvoor besproken en kunnen wij
direct handelen indien de overheid gaat versoepelen
Mocht het inderdaad op korte termijn zover komen willen wij benadrukken dat er binnen dit kader
veel discipline van de leden wordt vereist; handhaving heeft reeds aangegeven dat, wanneer de
maatregelen niet worden gerespecteerd, er boetes zullen worden uitgedeeld. Deze boetes kunnen
oplopen tot 4000 euro per vereniging en ook leden persoonlijk kunnen worden aangesproken en/of
beboet.
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Wij zijn, net als jullie handboogsporters en ook wij zijn het thuiszitten beu maar we moeten de
richtlijnen volgen en binnen deze mogelijkheden moeten we verantwoord opereren.
We zijn ervan overtuigd dat het uiteindelijk allemaal wel weer mogelijk zal kunnen zijn maar over het
hoe en hoelang tasten wij , net als velen met ons, in het duister.
Als bestuur willen wij jullie vragen om jullie bijdrage te leveren door de contributie tijdig over te
maken. De vaste lasten van de vereniging lopen ook tijdens deze Corona crisis door. Help jouw de
vereniging deze crisis ook door.
Heb geduld en blijf gezond!

Vriendelijke groet
Adri van Egmond
Namens bestuur HBV Target
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