Richtlijnen:
-

Kempische SchuttersVereniging.

Er dient steeds gereserveerd te worden via en maar voor 1 periode:
o

Website : https://ksv.optijd.be/ (Wedstrijdschutters die VSK optijd gebruiken, hebben reeds een
account en login en hoeven dus niet te registreren ).
▪ Eenmalig registreren, door het invullen van een registratieformulier, welk verschijnt nadat u
op de Toets registreren gedrukt heeft.

▪ Registratieformulier: Vul al uw gegevens in. Bij club 1 vult u in KSV

KSV

▪

Bevestigen na invullen van het registratieformulier, onderaan de pagina, door op “Opslaan”
te drukken.

▪

Nadat U op opslaan gedrukt heeft verschijnt er een boodschap, “U ontvangt een E-mail waar
U uw registratie dient te bevestigen”. (Het kan eventjes
duren voor deze mail komt)

▪

U opent uw E-mail, waar U de registratie kunt bevestigen door op “Bevestig…” te drukken.

Wanneer u geen bevestigingsmail ontvangt, gelieve uw spam box te controleren, of op de
hulp knop, via het pop-up menu te drukken. (volg verder de instructies).

▪

Er wordt een melding gegeven dat uw registratie gelukt is. Druk op OK.

▪

Nadien kunt u terug naar de site van “ksv.optijd” gaan, inloggen en uw reservatie uitvoeren.
Vul uw E-mailadres in en uw paswoord, druk op inloggen.

▪

Indien U het paswoord reeds vergeten bent, tracht aan te loggen met een foutief paswoord,
U krijgt een “error” te zien. Na deze “error” mail het systeem automatisch een tijdelijk
paswoord.

Ga naar Uw in-Mailbox en volg de instructies.

U kunt nu inloggen met het gekregen paswoord. Bent U ingelogd, ga dan naar “profiel” en
verander het paswoord.

▪

U bent nu op de Reservatie Kalender.
Links ziet u de datum, hiernaast het evenement, 50 meter reservatie, 25 meter reservatie of
10 meter reservatie. Verder naar rechts staat de knop “Reserveer” en “Annuleer/Wijzig”.

▪

Druk op reserveer, bv. 25 meter dan verschijnt het volgende scherm:

Kies een uur en een baan door op Reserveer te drukken.

Er verschijnt een volgend reservatie scherm:

U dient akkoord te gaan met de privacyverklaring en op reserveer te drukken.

Vervolgens kunt u de reservatie zien. (Rood veld)

▪

Om naar de KSV-reservatie kalender te gaan druk op “Terug naar Kalender” onderaan de
pagina.

▪

Indien U later, niet kunt komen of belet bent, gelieve de reservatie via de toets Annuleer of
Wijzig, in het kalenderoverzicht, aan te passen. Iedereen gaat graag schieten.

Het volgende scherm verschijnt, waar U Annuleer drukt. Dit verwijdert uw reservering.

Er komt nogmaals de vraag of u zeker bent. Bevestigen door op Ja te drukken.

▪

U ontvangt ook een mail bevestiging van uw reservatie, waarop tevens de mogelijkheid
bestaat de reservatie te annuleren en of te bekijken.

Beste Frank
Dit is een bevestiging van Optijd.Be
Betreffende: 25m reservaties
Baan 1 bij KSV is voor u gereserveerd op Za 30-05-2020 om 14:00:00
Om uw reservatie te annuleren, druk op onderstaande link.
ANNULEREN
Om de huidige reservaties te bekijken klik op onderstaande link.
Bekijk de huidige reservaties
Indien u geen mails meer wenst te ontvangen van optijd.be klik op onderstaande link.
U komt in onze No-Mail list. Indien u terug reserveert krijgt u nog wel een reservatie
bevestiging via mail
Geen mails meer aub !
Mvg,
Optijd.Be

o

Voor de leden die geen E-mail hebben:
▪ Deze kunnen hun reservatie laten maken door een collega schutter (zie reservatieblad, de
naam van de schutter invullen, E-mailadres van de collega schutter).
▪ Deze kunnen hun reservatie telefonisch doorgeven aan: Mr. Frank Wouters op het
telefoonnummer 0473 511 510 tussen 18.00 en 20.00 h.

-

Reservaties kunnen telkenmale maar per half uur, per dag, gemaakt worden. Dus maar een half uur trainen,
op- en afbreken, reinigen inbegrepen.

-

Je kan slechts 2 dagen op voorhand reserveren.

Algemene informatie:
-

De club gaat, voor de leden, weer open op woensdag 8 juni 2020. Gastschutters worden nog niet toegelaten.

-

Bij het parkeren van uw voertuig, gelieve 1 plaats open te laten. De parkeerplaats is ruim genoeg.

-

De openingstijden dienen gerespecteerd te worden. De deuren openen slechts 5 minuten vooraf.

-

De kantine is geopend met voorwaarden:

-

o

U dient uw consummatie op een bestelformulier te noteren.

o

Een garçon haalt deze op en brengt de bestelling aan tafel.

o

Afrekenen met gepast geld a.u.b.

Bij binnenkomen het aanwezigheidsregister invullen: met uw eigen pen. Gelieve te wachten op veilige
afstand indien uw voorganger zich aan het registreren is. (1,5 meter lijnen)

-

Het Schuttersboekje, ingevuld op de kast aan de linkerzijde achterlaten. Dit wordt door de verantwoordelijke
afgetekend en op de tafel aan de ingang gedeponeerd. Vergeet niet uw naam op de buitenzijde aan te
brengen.

-

Doelen, kaarten liggen klaar om mee te nemen. Gelieve in het bakje naast de kaarten gepast af te rekenen.

-

Toegangscontrole d.m.v. de badgelezer aan de ingang van de wapenzaal.

-

In de wapenzaal mogen momenteel geen wapens geplaatst worden.

-

De uitgang van de 25- en 50 meter stand is langs de nooduitgang op de 50 meter stand. (Nooit de trap naar
boven gebruiken).

-

De linkse trapleuning mag niet gebruikt worden.

-

Er wordt ontsmettingsgel en papier voorzien door de club.

-

Iedere deelnemer reinigt en ontsmet de ruimte waar hij geschoten heeft.
“Laat deze plaats achter zoals U ze zelf wil aantreffen”.

-

Lege hulzen in de desbetreffende bak deponeren.

-

Lege kartonverpakkingen (munitie) deponeer je in de kartonbak, plastic in de plastickbak.

-

Respecteer de regel rond “social distancing” tijdens de trainingen.

-

Hoesten niezen tijdens het schieten doe je in de binnenkant van je elleboog.
“Indien je ziek bent blijf je thuis”.

-

Zit de schietsessie erop:
o

Ben je de laatste in de gang, licht & afzuiging uitschakelen.

o

Vergeet niet je schuttersboekje op te pikken.

